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Bevezetés
2007. augusztus 23-án a késô esti órákban délnyugati

irányból egy szokatlanul gyors mozgású instabilitási vonal

haladt végig a Dunántúlon. A vonalba rendezett zivatarok

helyi idôben este 20 órakor érték el az országhatárt, majd

másfél óra elteltével már Budapesten voltak. Az áthaladá-

sukat orkán erejû széllökések kísérték (100–125 km/ó),

illetve több helyrôl érkeztek erôs jégesôkrôl is jelentések.

A vihar elôrejelzése nem volt egyszerû feladat, ugyanis

míg az országhatártól a Balatonig jól követhetô módon

mozogtak a cellák, addig a Balaton keleti medencéjétôl

Budapestig váratlanul felgyorsult a rendszer. Az operatív

numerikus modellek közül a konvektív folyamatok

leírására használt 2.5 km horizontális felbontású MM5

modell 2007. augusztus 23. 00 UTC-s futása ugyan jelezte

a délnyugati instabilitási vonal kialakulását, azonban

annak gyors mozgását illetve a Balatontól keletre történô

áthelyezôdését nem jelezte elôre. Az MM5 modell perem-

feltételeit biztosító ECMWF mezôket megvizsgálva azt

találtuk, hogy ott sem mutatkozott meg a gyorsan sodródó

vihar, a zivatarcellák az ECMWF globális modelljének fel-

bontása alatt voltak, azaz a jelenség „elveszett” a globális

modell negyed fokos felbontású mezôjében.   

A mûhold adatok részletesebb vizsgálata azt mutatta,

hogy a zivatar, illetve annak elôdje nem a Kárpát meden-

cében alakult ki, hanem visszamenôleg követhetô Olaszor-

szágon át egészen Afrika északi partjáig, sôt a megelôzô

nap (augusztus 22) esti, az algériai sivatagban található

zivatarok tekinthetôek a hazánkra lecsapó vihar elôdjének. 

A hosszan fennmaradó zivatar centrumok nem rend-

kívüli jelenségek (például a 2006. augusztus 20-i vihar

csírája is az Alpok nyugati oldalán pattant ki) azonban

ilyen távolról és fôleg ennyire eltérô klímájú térségrôl

fölénk sodródó vihar mindenképpen különlegességnek

számít. Ebben az írásban a szokatlan vihar körülményeit

vizsgáljuk meg.

A szinoptikus helyzet

2007. augusztus 23-án egy középpontjával Franciaország

felett elhelyezkedô mérsékelt övi ciklon áramlási rendszere

határozta meg Dél- és Közép-Európa idôjárását. A ciklon

elôoldalán Afrikából származó forró levegô árasztotta el a

Földközi-tenger keleti medencéjét, valamint Kelet-

Európát. A Balkán félszigeten és Dél-Olaszországban sok-

felé mértek 40 fok feletti maximum hômérsékleteket. A

ciklon hidegfrontja Közép-Európa felett hullámzott, és az

alsó troposzférában meglehetôsen nagy volt a hômérsékleti

gradiens: 12 UTC-kor a 850 hPa-on a front meleg oldalán

28, míg a hideg oldalán csak 12 fok volt a hômérséklet. A

ciklonban egy erôs okklúziós front is kialakult, amely a

középsô troposzférában örvénylô markáns hidegfronthoz

kötôdött (1. ábra). A ciklon elôoldalán kialakult áramlási

rendszerhez kapcsolódva a középsô és felsô troposzférában

egy hosszú egyenes áramlási csatorna jött létre a 300 hPa-

on jól megfigyelhetô jet streammel (2. ábra). A fenti

hidegfront mélyen benyúlt a mediterrán térségbe, sôt még

attól délre, a Szahara vidékére, ahol az erôsen konvergens

levegôben elegendô nedvesség gyûlt össze ahhoz, hogy a

sivatagi területek felett is zivatarok jöhessenek létre.

Gyorsan vonuló, hosszú élettartamú konvektív rendszer

Az augusztus 23-i vihart megelôzô nap, 22-én a 17:55 UTC-s

EUMETSAT-MSG infra képen mélyen a Szaharában,

Algéria felett sorban alakultak ki a zivatarok. A zivatarok
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VIHAR AFRIKÁBÓL
(A 2007. augusztus 23-i vihar vizsgálata)

1. ábra A 850 hPa magassági és hômérsékleti mezeje és a talajközeli
frontanalízis 2007. augusztus 23. 12 UTC ECMWF analízis alapján.

2. ábra A 300 hPa magassági és szélmezôi 2007. augusztus 23. 12
UTC ECMWF analízis alapján.



az éjszaka folyamán átmenetileg legyengültek, majd más-

nap a 02:40 UTC mûholdkép szerint Algéria partjainál

ismét megjelent egy erôs góc, amely a ciklonhoz csatla-

kozó jet stream áramlási rendszerét követve északkeleti

irányba mozdult el. A zivatar 09 UTC-kor már Szardínia

szigete felett járt, 12 UTC-kor Olaszországon vonult

keresztül, 17:00 UTC-re pedig már a szlovén-horvát határ

fölé ért (3. ábra) és a hazai idôjárási radarok látókörébe

került. A 17:45 UTC radar megfigyelés szerint egy

markáns zivatarlánc közelítette meg az országot, ahol az

egyes cellák jól elkülönültek egymástól, némelyikben 60

dBz reflekivitási érték is elôfordult. A cellák kampós for-

mája alapján, valamint a kedvezô vertikális szélnyírási viszo-

nyok miatt feltételezhetô, hogy némelyik zivatar szuper-

cella állapotba is fejlôdhetett (4. ábra). Az OMSZ Siófoki

Viharjelzô Obszervatóriumából a radarinformációkra

alapozva 17:40-kor adták ki a másodfokú viharjelzést, és
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3. ábra A zivatar vonulása a Szaharától Magyarországig az MSG infravörös képei alapján. A zivatar helyzetét az egyes idôpontokban a nyilak jelzik.

4. ábra A délnyugatról közeledô zivatarlánc radar képe 
2007. augusztus 28-án 17:45 UTC-kor.

5. ábra A zivatarlánc északi részén 19:45 UTC radar mérés szerint
újabb cellák alakultak ki és zivatarlánchoz képest felgyorsulva hal-

adtak északkelet felé.



75 perc elteltével a nyugati medencében bekövetkeztek az

elsô viharos széllökések. A zivatarlánc a Balatonnál 125

km/ó szelet okozott, a Dunántúl középsô részén épületek

rongálódtak meg, fák törtek ki illetve néhány helyrôl erôs

jégesôt jelentettek. A 19:45-ös radarmérés szerint a zivatar

lánc északi része és a déli része kettévált, az északi rész fel-

gyorsult és 20:30-kor a vártnál korábban csapott le a

fôvárosra, ahol tetemes károkat, sôt személyi sérüléseket is

okozott (5. ábra). 
A zivatarlánc több sajátossággal is rendelkezett, a ziva-

taros lehûlés jóval gyengébb volt az ilyenkor szokásosnál,

a zivatarok átvonulását követôen sokfelé teljesen leállt a

szél, fülledt maradt a levegô. Ez a jelenség prefrontális

instabilitási vonalra utal, a front megérkezése illetve az

azzal járó légtömegcsere csak órákkal késôbb következett

be. Az instabilitási vonal északi része azonban nemcsak

hogy lehagyta a többi zivatart, de nagy sebességgel tovább

is haladt egészen a Baltikumig.  

A jelenség magyarázatául az szolgálhat, hogy az Afri-

kában kialakult zivatar egy örvénylô magot hozhatott létre,

amely a középsô troposzférában fennmaradva a jet stream

áramlási rendszerében sodródott a Földközi-tenger meden-

céjén keresztül egészen Kelet-Európa fölé. Ahol az örvény

konvektív szempontból labilisabb területek fölé ért, ott

hevesebb zivatarok is kialakultak, stabilabb területek fölött

nagyobb hatás nélkül haladt át az objektum.  Ilyen jelenség

történhetett a Balaton, illetve a Bakony térségében, amikor

a már meglévô instabilitási vonalat érte utol a fenti

légörvény és hatására a zivatarok elôtt alakult ki egy új

zivatar góc amely „idô elôtt” érte el Budapestet. A folya-

mat hátterében tehát az Afrikából jövô gyors zivatar állt,

amely lehagyta a „helyi” zivatarláncot és ez magyarázza az

északi cellák felgyorsulását és a rendszer nagy távolságok-

ba történô továbbsodródását. 

Trópusi eredet?

A vihar kapcsán érdemes részletesebben is megvizsgálni

hogy honnan jött az a nedvesség, amely a sivatagban

kialakult viharokat táplálta. Az ECMWF 2007. augusztus

23. 12 UTC 500 hPa-os és 700 hPa-os szint áramlási és

nedvességi analízise azt mutatja, hogy a mélyen délre

lenyúló mérsékeltövi ciklon elôoldalán a Szahara fölött

létrejött egy áramlási rendszer, amely a sivatagtól délre a

trópusi összeáramlási területekrôl is szállított nedvességet

a Földközi-tenger fölé (6. ábra). Az ábra alapján a Szahara

fölött 700 hPa és 500 hPa szinten egy jól kivehetô nedves

zóna alakult ki, amely a ciklon elôoldali konvergens

zónájában legalábbis egyfajta adalékot jelenthetett és így

szerepet játszott a sivatag északi oldalán megjelenô

zivatarok kialakulásában. 

Észak-Amerikában nyáron megfigyelhetô, hogy nedves,

trópusi eredetû légtömegek áramlanak a Mexikói-öböl déli

részérôl a Sziklás-hegység keleti oldalán messze északra.

Részben ezek a nedves légtömegek felelôsek a térségben

elôforduló gyakori heves zivatarokért. Európa esetében

azonban a kontinenstôl délre nem a trópusi óceánnal össze-

függô meleg nyitott tenger, hanem egy viszonylag keskeny

beltenger és a Szahara található. A Föld legnagyobb sivata-

ga stabil termikus kényszerhatást gyakorol a földi cirkulá-

ciós rendszerre, a permanens anticiklonok falát gerjesztve

a Rossby öv és a trópusok áramlásai között. Elképzelhetô,

hogy 2007 év szélsôséges nyarának cirkulációs viszonyai

lehetôvé tették, hogy a trópusi hatások, még ha csak egy

különleges zivatar formájában is – de mégis eljussanak a

magasabb szélességekre, így térségünkbe is.

Horváth Ákos

* * *
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6. ábra A 700 (a. ábra) és 500 hPa (b. ábra) szintek áramlása és
nedvességi mezeje 2007. augusztus 23. 12 UTC ECMWF analízis
alapján. A mediterrán térségben kialakult zivatarokat a trópusi

övezetbôl kapott nedvesség is táplálta.
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2006. június elejére a Tiszán és Dunán alig vonult le a

zöldár, a Sajó-Hernád vízrendszerén újabb jelentôs árhul-

lám alakult ki. Áradt a Szinva-patak is, melyrôl 2006.

június elsô napjaiban viszonylag ritkán látható képek és

tudósítások készültek. A lezúduló víz a patak völgyében

fekvô híres Pisztrángtelepet is megrongálta, ill. Alsóhá-

morban és Diósgyôrben jelentôsebb védekezésre kénysze-

rítette a lakosságot, ahol az ár utakat, pincéket, kerteket

öntött el, de Alsóhámorban egy étterem (1. ábra),
Diósgyôrben lakóházak is víz alá kerültek. A Garadna

patak a festôi szépségû Hámori-tóból alábukva egyesül az

ország legnagyobb vízesésén lezúdulva érkezô Szinva

patakkal a Lillafüredi Palotaszálló alatt. Ez után Szinva

néven halad tovább a víz Miskolcon át a Sajóba. Mivel a

két patak vízgyûjtôjének földtani és földrajzi viszonyai

sajátságosak – karsztos kôzetek jellemzik, ill. nagyobb

fennsíki vízgyûjtôk és mélyen futó meredek falú völgyek –

ezért az itt levonuló árhullámok is igen eltérô jellemzôkkel

bírnak, kialakulásuk, lefolyásuk nagyon sok tényezô függ-

vénye. A Szinva áradása mellett a Bükk más részein is gon-

dokat okozott a nagy csapadék, ugyanis a Miskolc jelentôs

részének ivóvízellátását biztosító, Miskolc-Tapolcán lévô

karsztforrás is szennyezôdött a bemosódott kórokozóktól,

sok ezer ember, köztük jelen cikk egyik szerzôjének meg-

betegedését okozva (Kovács Attila szolgálat végzése

közben fertôzôdött meg a csapvíztôl).

A területen az Országos Meteorológiai Szolgálat és az

Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igaz-

gatóság mérôhálózatának több állomása található, így az

árhullámokat kialakító meteorológiai események, ill. az azt

követô hidrológiai következmények is viszonylag jól do-

kumentálhatók voltak.

Június elsô napjaiban hazánk idôjárását egy mediterrán cik-

lon alakította, amely az Appennin-félsziget fölött alakult ki.

Mozgása során lassan haladt kelet felé, markáns front- és

csapadékrendszere június 2-án, a reggeli órákban érte el

délkelet felôl az országot (2. ábra). A Balkán-félsziget keleti

részein heves zivatarok is kialakultak.

Az eseményhez legközelebbi modellfuttatások szépen je-

lezték a frontrendszer érkeztét. Az ECMWF 2006. június 2.

00 UTC-s futtatása a legnagyobb csapadékmennyiséget, 20-

30 mm-t (6–12 UTC között) elôbb az országtól délre és kelet-

re, majd Erdélyre, Kárpátaljára és a Dunántúlra adja, megle-

hetôsen nagy területre. A keleti országrészre 5–10 mm csa-

padékot ad (12–18 UTC között), majd a következô 

6 órára a délkeleti országrészre már megszünteti a csapadék-

tevékenységet, míg az Északi-középhegységre újabb 2–5,

néhol 10 mm csapadékot ad.

Az Aladin modell 2006. június 2. 00 UTC futtatása alapján

12 UTC-ig a vizsgált térségben 2–5 mm csapadékra lehetett

számítani. A nagy csapadékot ez a modell ebben az idôlép-

csôben a Bácska és a Sárköz vidékére számította 15–20 mm-

es maximummal. Érdekes megfigyelni az orográfia hatását a

Bükk térségében. Míg a szél felôli oldalon 2–5 mm csapadék,

addig a hegység túloldalán alig van csapadék. A következô 6

órás idôlépcsôben a nagy csapadék észak felé mozdult,

leginkább a Duna-Tisza közén koncentrálódik 20–30 mm-es

maximummal. A Bükk térségére érdekes eloszlást mutat az

elôrejelzett csapadékmezô. A csapadék maximuma a Sajó-

Hernád összefolyásának környékére esik (15–20 mm), míg a

Bükk és a Mátra is alig kap csapadékot (2–5 mm).

Külön figyelmet érdemel az alacsonyszintû áramlás iránya

és sebessége. Az Aladin modell szerint 925 hPa-on a Bükk

térségében 20 m/s körüli északkeleti, majd fokozatosan keleti,

850 hPa-on 20–25 m/s körüli kelet-északkeleti szél fújt. 700

Árvíz a Szinván: az orografikus 

csapadéktöbblet egy extrém este

1. ábra A Molnár Csárda vízben Alsóhámorban 
(Szabó József felvétele)

2. ábra Idôjárási helyzet 2006. június 2.-án 00 UTC-kor

Rendkívüli helyzet a Szinva völgyében A szinoptikus helyezet
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hPa-on már 10–15 m/s-os értékeket találunk. Miskolcon aznap

délelôtt 17,5 m/s, a 700 m-es magasságban, enyhe délies lejtôn

elhelyezkedô Szentléleki automata mérései szerint 16,5 m/s, a

Kékes tetôn pedig 22,5 m/s volt a napi szélmaximum.

A radarmérések szerint a csapadékzóna délkelet felôl érke-

zett az országba, a legintenzívebb területek a Dunántúlra ill.

a Tiszántúl északi részére, a Bodrogközre, Taktaközre estek.

A radarképek alapján 24 órára összegzett csapadékmeny-

nyiség a Bükk északkeleti területein elérte a 20-30 mm-t, de

ilyen értékek a jellemzôek a Nyírségre, a Viharsarokra, és

Duna-Tisza közének felétôl nyugatra esô területekre. A maxi-

mális csapadékösszegnek két góca van az országban, mind-

kettô a Dunántúlon: a Zselic és a Sokoró térsége.

A csapadékmezô
A számítógépes elôrejelzések és a távmérések után nézzük a

ténylegesen lehullott csapadékmennyiségeket. A sûrûn elhe-

lyezkedô csapadékmérô állomásoknak köszönhetôen lehe-

tôség adódott a csapadékmezô részletes vizsgálatára. Ezek a

felszíni mérések igen erôs orografikus hatást mutatnak az

Északi-középhegység területén, bár erôs konvekció, zivatar-

tevékenység nem fordult elô (3. ábra). Míg Miskolcon, az

Avas tetôn 22,2 mm, addig a Bükk fennsíkon 70–80 mm, a

hegység lee oldalán, pl. Egerben pedig mindössze 6,8 mm

hullott ugyanabból a nagy térségû csapadékrendszerbôl.

Ezek az állomások 50 km-es körzeten belül vannak!

Az orografikus csapadéktöbblet
A Bükk térségében elhelyezkedô 39, zömében csapadékmérô

állomás mérései alapján megvizsgáltuk a csapadékmennyi-

séget a tengerszint feletti magasság függvényében 

(4. ábra). Szoros összefüggést találhatunk a két mennyiség

között. Az azonos magasságban található állomások közül a

kisebb csapadékmennyiséget adók szélirány szempontjából a

hegy hátoldalán helyezkednek el. Két állomás nagyon „kilóg”

a sorból. Borsodnádasd bár csak 243 m-en helyezkedik el,

mégis 51,8 mm hullott. A település elhelyezkedésérôl tudni

kell, hogy keleti, délkeleti irányból tekintve ez a Bükk

hátoldala, de egyben már elôoldala a Heves-Borsodi dombság

4–500 m feletti hegyeinek. A másik kilógó pont Ómassa a 495

m-es magasságával és 81,6 mm csapadékával. Ez a Miskolc-

hoz tartozó település viszont azon három állomás (Bánkút,

Jávorkút és Szentlélek) között fekszik egy nagyon mély 

völgyben, amelyek a legnagyobb csapadékot mérték.

Három nappal a vizsgált eseményünk elôtt ugyancsak elô-

fordult egy nagy csapadékot produkáló idôjárási helyzet: egy

markáns ciklon vonult át középpontjával a Kárpát-medence

fölött (5. ábra). Sík területeken meglehetôsen egyenletesen

10–20 mm csapadék hullott, erôs konvektivitás ebben az

esetben sem fordult elô.

A 4. ábrán a május 30-án hullott 24 órás csapadékmeny-

nyiséget is ábrázoltuk a magasság függvényében. A két

helyzet, bár sok szempontból nagyon hasonló volt, az ábrán

szembetûnôen elválik egymástól. Június 2-án sokkal nagyobb

volt az orografikus csapadéktöbblet. Május 30-án az azonos

magasságban elhelyezkedô állomások csapadékmennyisége

között szinte alig van különbség. Az áramlás iránya a két

helyzetben közel megegyezett, de az alacsony-szinti áramlás

a májusi esetben jóval gyengébb volt: a Kékes tetôn aznap 8,8,

Szentléleken pedig 7,1 m/s volt a napi szélmaximum.

4. ábra 24 órás csapadékösszegek a magasság függvényében 
a Bükk térségében 2006. június 2.-án

5. ábra Idôjárási helyzet 2006. május 31.-én 00 UTC-kor

3. ábra Csapadékeloszlás (mm) a Bükk térségében 2006. 06. 02.-án 
(7 h-tól másnap reggel 7 h-ig)



A Bükk patakjainak vízjárása általában egységes képet

mutat. A legtöbb víz a tavaszi hóolvadást követôen érkezik a

vízfolyásokon, míg az év folyamán ôsszel várhatók a

legkisebb vízállások, ami sok patak és forrás esetében a tel-

jes kiszáradást jelenti. Az egység egyik oka (az éghajlati

jellemzôk mellett) a vízgyûjtôk földtani sajátossága,

nevezetes a karsztos jelleg. Mivel az ilyen területeken jelen-

tôs a beszivárgás és az idôszakos tározódás, ezért a csapadék

és a vízszintek kapcsolata nem olyan direkt, mint más –

általában a felszíni lefolyásból „táplálkozó” – vízrendsze-

reknél. A területre hulló esôbôl, vagy elolvadó hóból szár-

mazó víz idôben eltérô módon jelentkezik a különbözô ma-

gassági szinteken elhelyezkedô forrásokban, felszíni vizek-

ben. A nyári záporos, zivataros csapadékok is nagyrészt káros

következmények nélkül áztathatják a felszínt, hiszen a dú-

sabb vegetáció és a nagyobb beszivárgást elôsegítô kôzet,

jelentôsen csökkenti a lefolyást. Természetesen a patakok

kisebb árvízi érzékenység mellett, a fentiek nem azt jelentik,

hogy a hasonló vízrendszerekben nem fordulhatnak elô

igazán nagy árhullámok, de a kialakulásukhoz szükséges

meteorológiai és hidrológiai szélsôségek, vagy folyamatok

viszonylag ritkának tekinthetôk.

Ilyen ritka folyamat zajlott 2006 tavaszán és június elsô

napjaiban is. A kései olvadás és a jelentôs tavaszi csapadék

folyamatosan magasan tartotta a karsztvízszintet. Különösen

sok esô hullott május utolsó hetében, amely további áradást

okozott és nedvesen tartotta a talajokat is. Ez a kedvezôtlen

hidrológiai állapot elôzte meg azt a 2006. június eleji bükki

nagycsapadékot, amely a Szinva, és ezen belül leginkább a

Garadna-patak vízgyûjtôjét érintette. A Garadnán levonult

árhullám mellett, magán a Szinva fôágán is jelentôs víztömeg

érkezett, de szerencsére – a csapadék nagysága és térbeli el-

oszlása miatt – ez messze elmaradt a korábbi Szinva

nagyvizektôl (pl. 1958. június, 1974. október).

A májusi esôzéseket követôen az árhullámokat kiváltó

csapadékzóna 2006. június 2-án a reggeli órákban érte el a

Bükk térségét. Délig általában szemerkélô, vagy gyenge esô

volt, ami inkább csak a talajt és a növényzetet nedvesítette,

komolyabb lefolyást még nem okozott. A koradélutáni órák-

ban megerôsödött a csapadéktevékenység és a kisebb völ-

gyekbôl lefolyó csapadék az utakon már többfelé okozott

vízátfolyást. Az esôzés legintenzívebb szakasza 14–19 óra

között volt. Ekkor, ill. részben az ezt követô 4–8 órában az

általában idôszakos kisvízfolyások medrei megteltek és –

víztömegüket nagyrészt egy idôben eljuttatva a befogadóhoz

– fôképp a Garadna-patakon okoztak jelentôs árhullámot.

A helyszíni beszámolók arról tanúskodnak, hogy eleinte a

kisebb völgyekbôl lezúduló víz, több helyen gátat „épített”

uszadékból és a görgetett hordalékból, majd az egyre na-

gyobb vízmennyiség ezeket átszakította és elmosta. A lezú-

duló víz erejére jellemzô, hogy helyenként mázsás farön-

köket és 5-10 kg-os köveket görgetetve haladt, Ómassa

térségében pedig az erdei út egy hosszabb szakaszán 1–2 m

mély vízmosást alakított ki és az Újmassai ôskohó elôtt alá-

mosta a kisvasút töltését is. A Pisztrángtelep térségében a

Garadna fôágán érkezô víz kilépett a medrébôl és a völgy-

fenéket teljesen elöntötte. Az árvíz levonulása után a telep

területének egy részén a „lerakott” hordalék vastagság elérte

a 40–50 cm-t, összességében egy néhány száz m2-nyi

területrôl 100 m3-t meghaladó hordalék került elszállításra.

A felszíni lefolyás mellett folyamatosan növekedett a forrá-

sok vízhozama is (6. ábra), így egy viszonylag stabil vízmeny-

nyiségre futott rá a felszíni lefolyásból származó víztömeg. Az

árhullám június 3-án a hajnali-reggeli órákban tetôzött a

Hámori-tónál (itt a tó árapasztóján 70 cm-es vastagságban

bukott át a víz, ami ~ 4,5–5,0 m3/s-os vízhozamnak felel meg),

majd a délelôtti-kora délutáni órákban Miskolc-Diósgyôr

térségében. Az árhullámnak szinte a teljes Szinva és Garadna

szakaszon egy csúcsa volt, ugyanakkor a két patak össze-

folyása alatti 2–3 km-en két csúcs alakult ki, amelybôl az elsô

(nagyobbik) jobbára a felszíni lefolyásból, míg a második már

inkább a források hozamából „táplálkozott”.

Az árvíz tetôzésekor a Garadna ~ 4,5–5,0 m3/s-os, a Szinva

(a Garadna torkolata felett) ~ 1,5–2,0 m3/s-os vízhozamot

szállított. Az eddig észlelt legnagyobb árvízkor 1958.

júniusában, ezek az értékek 7 ill. 40 m3/s körüliek voltak,

tehát az okozott kár ellenére a mostani árvíz – fôképp a

Szinva esetében – vízmennyiségében jelentôsen elmaradt az

eddigi maximumoktól.

Miskolcon a patak belvárosi szakaszán komolyabb

károkozás nélkül levonult az árhullám (ezen a szakaszon az

igazán magas vízszintek leginkább a városra és az azt

közvetlenül környezô hegyoldalakra hulló felhôszakadásszerû

esôkbôl keletkeznek), mindössze a nemrég kialakított „Szinva-

terasz” legalacsonyabban fekvô szintjét borította el a víz.

Ebben a térségben a maximális vízhozam 15 m3/s körüli volt.

Az esôzések megszûnését követôen a bükki források még

néhány hétig jelentôs, de már letisztult víztömeget juttattak a

patakokba. A természet „haragos arcát” egy sokkal üdítôbb,

szebb idôszak követte, hiszen ekkor gyönyörû bôvizû pom-

pájukban csodálhattuk meg a vízeséseket, zúgókat és az

idôszakos – így ritkán látható – forrásokat, kisvizeket.

Kovács Attila OMSZ-Miskolc
Kovács Péter ÉKÖVIZIG  

L É G K Ö R –  52. évf. 2007. 4. szám 7

6. ábra Vízállás és csapadék adatok Ómassán 2006. június 2.-án

A hidrológiai helyzet
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"Nomen est omen" – a név sokmindent jelez – szól a

latin mondás. Gabriella esetében ez teljes mértékben így

van. A név viselôjének ajkát valóban csak szép szavak

hagyják el. A jóból pedig keveset adnak – így tartja egy

magyar közmondás. Gabriella szûken méri szavait.

Megfontoltan beszél. A riporter kérdéseire szûkszavúan

válaszol. Nehéz írásban visszaadni a beszélgetés hangu-

latát, legfeljebb kísérletet lehet tenni rá.

– Honnan származik a családi neve?
– Nem tudom. Kérdeztem a szüleimet, de sajnos errôl

nem szól a családi legendárium. Már nagyapámat, déd-

apámat is így hívták.

– Hol született?
– Enyingen.

– Ott éltek a szülei?
– Nem, egy közeli Fejér megyei kis faluban, Szabad-

hidvégen.

– Van hagyománya a családban a meteorológiának
vagy a természettudományoknak?

– Nincs. Édesapám és édesanyám is az építôiparban

dolgozik.

– Hol járt iskolába?
– Kicsi koromban szüleim Bonyhádra költöztek. Ott

jártam óvodába és általános iskolába is, majd a szintén

bonyhádi Petôfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban

érettségiztem.

– Tudja, hogy a gimnázium egykori diákjai közül
mások is meteorológusok lettek? Például Dobosi Zoltán
professzor úr, az ELTE Meteorológiai Tanszékének
egykori vezetôje, és Barcza Zoltán, aki egyetemi adjunk-
tus a Tanszéken.

– Nem tudtam. Az iskola öregdiák köre viszont már

megkeresett, hogy lépjek be.

– Milyen tantárgyak érdekelték az iskolában? Kik
voltak a legemlékezetesebb tanárai?

– Mondhatom a neveket? Katz Sándor volt a mate-

matikatanárom és Hortobágyi János tanította a fizikát. A

2. osztálytól kezdve matematika-fizika fakultációs

osztályba jártam.

– Szerepelt tanulmányi versenyeken?
– Igen. Az Arany Dániel Országos Matematikai Ver-

senyen eljutottam a megyei fordulóba, és szerepeltem a

Szôkefalvy-Nagy Gyula Matematika Versenyen is. 

– Megtaláltam a nevét a Középiskolai Matematikai
Lapok, a híres KöMaL honlapján.

– Igen. Többször küldtem be feladatmegoldásokat ma-

tematikából, bár nem rendszeresen.

– A matematika-fizika fakultációról egyenesen vezet
az út az egyetemi matematika-fizika szakra. Igaz?

– Nem akartam ta-

nár lenni, mert a taní-

táshoz, a tudás átadá-

sához nem éreztem

elegendô tehetséget

magamban. Végül a

meteorológus szakra

jelentkeztem.

– Hogy emlékszik
vissza egyetemi éveire?

– Szívesen látogat-

tam Faragó István

óráit analízisbôl és

Jánosi Imre elôadásait

fizikából, valamint a

késôbbi numerikus elôrejelzés órákat. A kollégiumban

matematika-fizika és matematika-informatika szakos

tanárjelöltek voltak a szobatársaim. Az évfolyamtársaim

közül sokan maradtak a szakmában, illetve számos cso-

porttársam kapott munkát a Szolgálatnál.

– Szinoptikus klimatológiai feldolgozást készített
diplomamunkaként, most mégis légkördinamikai model-
lezéssel foglalkozik. Mi a váltás oka?

– A modellezéshez szükséges tárgyakat csak negyed-

és ötödévben tanultuk, a diplomamunka témáját pedig

már negyedév elején meg kellett jelölni. A hirdetôtáblán

közzétett címek közül Homokiné Ujváry Katalin

szinoptikus-klimatológiai témája keltette fel az érdek-

lôdésemet, ezért írtam nála a dolgozatot.

– Hogyan került az OMSZ–hoz?
– A szakdolgozatomat ösztöndíjasként készítettem az

OMSZ-nál, ami az akkori gyakorlatnak megfelelôen azt

jelentette, hogy a diploma kézhezvétele után a Szolgálat

legalább az ösztöndíjas idôszakkal megegyezô idôtávra

munkalehetôséget biztosít. Ötödévben már kialakult

egy elképzelés bennem, hogy a meteorológia mely

területén dolgoznék igazán szívesen – nevezetesen a nu-

merikus modellezés témájában –, s szerencsére lehetô-

séget is kaptam erre. A végzés évében egy Horányi

András és Radnóti Gábor által kezdeményezett

megbeszélésen eldôlt, hogy Hágel Edittel közösen az

akkor indult LAMEPS (korlátos tartományú ensemble)

elôrejelzések területén fogunk kutatásokat végezni.

– Mikor váltott az éghajlatmodellezés területére?
– Amikor az OMSZ lehetôséget kapott arra, hogy két

ösztöndíjast 2 hónapra Hamburgba küldjön, a Max-

Planck-Institut für Meteorologie éghajlatkutató inté-

zetbe. Itt ismerkedtem meg a regionális éghajlatvál-

tozási forgatókönyvek kidolgozására kifejlesztett ún.

REMO éghajlatmodellel. Hazatérésem után a modell

INTERJÚ SZÉPSZÓ GABRIELLÁVAL
„Hamar megszoktam a szmogos, zajos, tömeges fôvárost.”



adaptációja volt a feladatom, majd a kezdetektôl részt

vettem a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program által

finanszírozott klímadinamikai vizsgálatokban, valamint

a CLAVIER európai uniós kutatási program munkála-

taiban.

– Nyilván erre a munkára figyeltek fel a Junior Príma
Díj javaslattevôi is.

– Engem mindenesetre meglepett, amikor a szakmai

önéletrajzot és publikációs jegyzéket kértek tôlem az

Elnöki Titkárságon. Csak késôbb derült ki, miért volt rá

szükség.

– Hogyan fogadta a család, az ismerôsök köre a
kitüntetést?

– Mindenki nagyon boldog volt. Szüleim a díjátadó

ünnepségre is elkísértek. Szakmai és egyéb körökbôl is

sok gratuláló levelet, telefont és e–mailt kaptam.

– Hogyan sikerült beilleszkedni Budapesten? Nagy
lehetett a váltás a békés kisvárosi élet után.

– Hamar megszoktam a szmogos, zajos, tömeges

fôvárost.

– Hogyan tölti az idejét, amikor nem a szakmával
foglalkozik? Megtaláltam a nevét azok között, akik
átúszták a Balatonfüred és Tihany közötti távot.

– Csak egyszer úsztam át. Párommal gyakran járunk

uszodába, bár kevés a szabadidônk.

– Kirándulás?
– Szeretünk kerékpározni. Tavaly elutaztunk Hollan-

diába és 400 kilométert kerekeztünk.

– További tervek?
– 2006-ban beiratkoztam az ELTE meteorológus dok-

tori képzésére. A doktori kutatásom témája a REMO

modell Kárpát-medencére való alkalmazhatóságának

vizsgálata.

– Sok szeretettel gratulálunk a kitüntetéshez, további
jó munkát és sok sikert!

Lejegyezte: Gyuró György
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Szépszó Gabriella Junior Prima Díjas
Demján Sándor, az építôipari beruházásairól

ismert vállalkozó 2003-ban hozta létre – a

Vállalkozók Országos Szövetségének közre-

mûködésével – a Prima Primissima Alapítványt.

Célja az alapító okirat szerint „a magyar értel-

miség eredményeinek megôrzése, a hazai

tudomány, mûvészet és kultúra erôsítése”. 2007-tôl

Junior Prima Díjat is kiad az alapítvány kuratóri-

uma három kategóriában. A Magyar Fejlesztési

Bank támogatásával tíz 30 év alatti tudós, a

Magyar Külkereskedelmi Bank támogatásával

tíz ifjú sportoló, a Vodafone Magyarország fela-

jánlása alapján pedig oktatással és közneveléssel

foglalkozó tíz fiatal kaphat egyenként 7 ezer

eurós ösztöndíjat szakmai munkája végzéséhez.

A Szépmûvészeti Múzeumban november 23-án

rendezett ünnepségen – az Országos Meteoro-

lógiai Szolgálat javaslata alapján – Junior Prima

Díjat vehetett át a „Magyar tudomány”

kategóriában – egyetlen hölgyként – Szépszó

Gabriella meteorológus, a Numerikus Model-

lezô és Éghajlat-dinamikai Osztály munkatársa.

Gabriella, aki Homokiné Ujváry Katalin veze-

tésével készített diplomamunkájában az 1980-as

és '90-es évek árhullámainak szinoptikus klima-

tológiai értékelését végezte el, jelenleg az ún.

REMO regionális éghajlati modellen alapuló

klímadinamikai vizsgálatokkal foglalkozik a

Kárpát-medencében várható éghajlatváltozás

elôrejelzése céljából.

Gratulálunk az elismeréshez, és további sike-

res munkát kívánunk a méltán ismertté vált fiatal

kutatónak.

Gyuró György

A Junior Príma díjjal együtt járó
„Kincsem” szobor.



Az OMSZ Repülésmeteorológiai és Veszélyjelzô osztályá-

nak repülésmeteorológiai részlegén április 1-je és szeptem-

ber 30-a között készítünk termik elôrejelzést. Ehhez az

elôrejelzéshez nagyon fontos a maximum hômérséklet és a

hômérséklet napi menetének ismerete, hiszen néhány

fokos eltérés több száz méteres különbséget jelenthet a

cumulus felhôk alapjában, és fél-másfél óra eltérést jelent-

het a termikek indulásában, illetve megszûnésében. A maxi-

mum hômérséklet ismerete télen is nagyon fontos, hiszen

hidegpárnás helyzetben az ALADIN modell hômérséklet

elôrejelzése régebben gyakran, de idônként még ma is

rendkívül rossz (1. táblázat), és egy elôre nem jelzett fagy

komoly ónos esôt okozhat, ami rendkívül veszélyes lehet a

közúton közlekedôk és a repülôk számára.

A vizsgálatok alapján elmondható, hogy a 2 méteres

hômérséklet elôrejelzése a DMO (Direct Model Output)

esetében sokszor megbízhatatlan (Bonta, 1997, 1999,
Damrath, 2001, Jaeneke 2001/1, 2001/2, R. B. da Silveira,
2001, Zsótér, 2003). Ezen a hibán már az elôrejelzések

kezdetétôl próbáltak különbözô módszerekkel javítani

(Jaeneke 2001/3, Cairns és Miller 1992, Heise és Jacobsen,
1992, Heise, 2001, Rákóczi, 1983, Maller és tsai., 1985).

Ezek közül a módszerek közül némelyik a sugárzási

egyenleg elôrejelzésének pontosabbá tételével próbálta

meg helyrehozni a hibákat (Heise, 2001, Dorns és
Schättler, 1999, Bromley, 1994), ez sok esetben az ered-

mények javulásához vezetett.

Mások a Kalman-filter használatától reméltek jelentôs

javulást (Jaeneke 2001/1, 2001/3, Cairns és Miller, 1992),
ami fôként a tavasztól ôszig terjedô idôszakban, és fôként

a hegyvidéki területeken szintén javított az elôrejelzések

minôségén (Quarterly Reports, DWD, Bracknell).
A MOS (Model Output Statistics) technika használatá-

val fôként nyáron, illetve télen a szeles idôjárási

helyzetekben szintén lehetett az elôrejelzések minôségén

javítani (Jaeneke 2001/1, 2001/3, Damrath, 2001).
Bár az elôbb említett három módszer a nyári idôszakban

és fôként a hegyvidéki területeken jelentôsen javított az

elôrejelzések pontosságán, ezek egyike sem bizonyult

megfelelônek hidegpárnás vagy inverziós idôjárás esetén a

maximum hômérséklet megfelelô minôségû elôrejelzésére

(Jaeneke 2001/1, Zsótér, 2003).
Kutatásaink arra irányultak, hogy olyan PPM (Perfect

Prognosis Method) módszert dolgozzunk ki, amely meg-

felelô pontosságú hômérsékleti prognózist nyújt mind a téli,

mind a nyári idôszakban, valamint a Kárpát-medencében

gyakori téli hidegpárna helyzetekben jobb elôrejelzéseket

nyújtson, mint az ALADIN modell (1. táblázat). A maxi-

mum hômérséklet elôrejelzéséhez a speciális magyarorszá-

gi jelenségek (elsôsorban a hidegpárna) miatt fôként a

Kárpát-medence környéki országok módszereit vizsgáltuk

át. Sajnos Csehszlová-

kiából csak cseh és

szlovák nyelvû anyagok

álltak rendelkezésre,

amióta pedig két önálló

állammá vált az ország,

fôként az ALADIN mo-

dell elôrejelzéseit alkal-

mazzák és korrigálják.

Ugyanez a helyzet a

volt Jugoszlávia álla-

maival, onnét a régebbi

idôkbôl csak szerb-

horvát nyelvû anyag állt rendelkezésre, azóta pedig a

szlovén és a horvát szolgálatnál is az ALADIN modell

elôrejelzési eredményeit alkalmazzák. Az osztrák kutatá-

sok adatait sajnos nem tudtuk alkalmazni, mivel az Alpok

hatásai miatt nálunk csaknem teljesen ismeretlen jelen-

ségek, a fôn vagy a hegyoldalakon „lefolyó” hideg levegô

hômérséklet befolyásoló képességérôl születtek vizsgálati

eredmények. Ezért mi a magyar kutatásokat részesítettük

elônyben (Bozóki, 1987, Fövényi, 1994, 1996, 1997/3,
1998/1, 1998/2, 1999/3, 2001/1, H. Bóna M., 1986,
Makainé és Tóth, 1978, Maller A. és tsai., 1989, Rákóczi
1957, 1959, 1983, Stábel 1963, Tóth, 1984).

Ezek közül végül a Rákóczi Ferenc által kidolgozott és

Maller Aranka és társai által továbbfejlesztett maximum

hômérséklet elôrejelzô módszert igazítottuk a numerikus

modellek adataihoz, és fejlesztettük tovább.

A maximum hômérséklet statisztikai számításához az

1975 és 1995 között Budapest-Pestszentlôrinc állomáson

észlelt adatok közül a következôket használtuk fel:

1. 2 méteren mért maximum hômérséklet adatok (10 és

16 UTC között)

2. Globál sugárzás adatok

3. Hômérséklet a 925 és a 850 hPa-os szinten
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Egy, a repülésmeteorológia által használt

maximum hômérséklet elôrejelzô módszer

Dátum Budapest É-Mo. ÉK-Mo. DK-Mo. DNy-Mo. ÉNy-Mo.

2003 For. Obs. For. Obs. For. Obs. For. Obs. For. Obs. For. Obs.

02. 22. 6 2,0 6 4,8 6 2,2 7 0,9 6 0,8 6 4,3

02. 23. 8 5,8 8 8,4 9 1,5 8 0,8 7 3,1 8 5,8

02. 24. 7 -0,4 7 2,1 8 -2,9 8 -2,4 8 1,1 8 5,8

02. 25. 7 -2,9 7 2,9 8 -1,6 8 -3,9 9 -0,6 9 2,3

02. 26. 10 -0,2 8 4,5 10 2,7 11 -0,3 11 5,4 12 6,2

02. 27. 11 4,6 9 4,2 12 3,4 12 5,1 12 7,7 11 8,5

02. 28. 11 8,1 9 5,5 10 3,1 10 6,3 12 12,4 12 12,6

1. táblázat.

Az ALADIN/HU modell által elôrejelzett (For.) és az észlelt (Obs.) maximum hômérséklet (°C) Magyarország
különbözô területein (2003. február 22. - 2003. február 28.)



4. Relatív topográfia (850/1000 hPa, 925/1000 hPa)

5. A nedvesség vertikális profilja (talaj-8000 m)

A maximum hômérséklet elôrejelzéséhez további ada-

tokat is felhasználtunk:

1. 00 UTC-s relatív topográfia adatok (RTP925/1000,

RTP850/1000) 

2. ALADIN/LACE, ALADIN/HU modell 00 és 12 UTC-s

hômérsékleti adatai a 925 hPa-os és a 850 hPa-os szinten

3. ALADIN/LACE, ALADIN/HU modell relatív ned-

vességi adatai a talaj és 8 km magasság között.

A hômérséklet lokális megváltozása függ (Makai és
Tóth, 1978) a sugárzási egyenlegtôl, a fázisváltozástól

(párolgás, kondenzáció), az advekciótól, a konvekciós hô-

elszállítástól és a lokális nyomásváltozásból származó

hômérsékletváltozástól. Vizsgálataink során feltételeztük,

hogy a nyomásváltozási tag elhanyagolható (12 hPa vál-

tozás felel meg 1 C-nak) és a hosszúhullámú sugárzás,

valamint a párolgásra és olvadásra fordított hô az esetek

nagy százalékában elhanyagolható a rövidhullámú besu-

gárzáshoz képest.

Rákóczi Ferenc valamint Maller Aranka és társai a fen-

tiek teljes vagy részleges elhanyagolásából a következô

diagnosztikai kapcsolatot állították föl:

Tmax=f(RTP, C, W, S),                    (1)

ahol Tmax a maximum hômérséklet, RTP az 500/1000 hPa-

os illetve a 850/1000 hPa-os relatív topográfia, C a felhôzet

mennyisége, W a szélsebesség és S a hótakaró. Maller

Aranka és társai azt találták, hogy a hótakaró és a szél

inkább csak a minimum hômérsékletet módosítja jelen-

tôsebben, a maximum hômérsékletre csak akkor van hatás-

sal a hótakaró, ha az vastag, és olvad. Amennyiben a

hótakaró vékony vagy nem olvad, akkor a hatása

elhanyagolható. A szél csak akkor módosítja a maximum

hômérsékletet jelentôsebb mértékben (több mint 1,5

fokkal, télen fölfelé, nyáron lefelé), ha erôs vagy viharos,

az év nagy részében a hatása elhanyagolható. Az elôbb

említett hatások elhanyagolásával, valamint a felhôzet

mennyiségét a globál sugárzással helyettesítve, az (1)

egyenlet a következô diagnosztikai kapcsolattá módosul:

Tmax=f(RTP12, Qg),                         (2)

ahol RTP12 a relatív topográfia 12 UTC-kor (RTP850/1000,

RTP925/1000) és Qg a  globál sugárzás napkelte és 15 UTC

között. A sugárzás idôtartamát azért választottuk napkel-

tétôl15 UTC-ig, mert vizsgálataink szerint a maximum

hômérséklet beállásának átlagos idôpontja 12,55 UTC-kor

(decemberben) és 14,05 UTC-kor (májusban) van. Az

ehhez legközelebbi rendelkezésünkre álló modelladat

idôpont a 12,00 UTC-s és a 15,00 UTC-s.

Az egyenlet megoldásait lineáris, logaritmikus, expo-

nenciális, hatványkitevôs alakban, illetve ezek lineáris

kombinációjában kerestük.

A hatványkitevôs és az exponenciális alak esetén a kor-

reláció nagyon rossznak bizonyult, ezért a logaritmikus és

a lineáris összefüggés kombinációját használtuk. Mivel a

kombinációs függvényhez meghatározott súlytényezôk

közel azonosak voltak, ezért a diagnosztikai függvényben

a súlytényezôket (A1, A2) egyenlôvé tettük, és így a diag-

nosztikai egyenletünk a következô formájúra egysze-

rûsödött:

, (3)

ahol A1=A(lin)+A11, A2=A(log)+A12, valamint B1, B2 a

globál sugárzástól függ, A1, A2 havonta, B1, B2 évsza-

konként (tél, egyéb) változik, "ln" a természetes alapú lo-

garitmus. A téli idôszakban az RTP925/1000 használatával

sokkal jobb korrelációt kapunk, mint az RTP850/1000

használatával. Ez a jelenség a télen gyakori hidegpárnával

magyarázható, amikor a hômérséklet gyakorlatilag

függetlenné válik a határréteg fölött lezajlódó idôjárási

folyamatoktól.

Természetesen néhány olyan hatást elhanyagoltunk a (3)

egyenletben, amelyek befolyásolhatják a hômérsékletet.

Ilyen hatás például a nagy csapadék (10 mm/nap nyáron, 

3 mm/nap télen), a nyomásváltozásból eredô hômérsék-

letváltozás  (12 hPa ~ 1°C), és a magyar SYNOP állomá-

sok különbözô magassága.

Miért tehettük ezt meg? Mert az olyan napok száma,

amikor ezek az események bekövetkeznek csekély. A nagy

csapadékkal járó napok száma 15–25 évente, azoknak a

napoknak a száma, amikor a nyomásváltozás nagyobb,

mint 12 hPa átlagosan 4-8/év (T+12 órás elôrejelzésnél),

8–15/év (T+36 órás elôrejelzésnél), a SYNOP állomások

95%-a 80–200 m közötti magasságban helyezkedik el

(Budapest 139 m). Vagyis a magasság különbség Budapest

és a többi állomás között kevesebb, mint 60 m. Azokon a

napokon, amikor a nyomásváltozás meghaladja a 12 hPa-t,

az advekció értéke 5–10 fok, vagyis sokkal nagyobb, mint

a nyomásváltozás hatása. Probléma csak a nagy mennyi-

ségû csapadék esetében lép fel, (a párolgás, hóolvadás

lehûlést okoz), de ez általában csak 0–3 nap/hónap alka-

lommal fordul elô, azaz elhanyagolhattuk, fôként azért,

mert a nyári nagy csapadékokat zivatarok okozzák, és ezek
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1. ábra Kapcsolat a relatív topográfia (RTP850/1000), a globál 
sugárzás (Q<60 J/cm2 alsó görbe és Q>2700 J/cm2 felsô görbe) 

és a maximum hômérséklet között (°C)

~

A1+B1
.RTP12+A2+B2

.ln(RTP12)
Tmax = 

2



általában a maximum hômérséklet beállása után törnek ki.

A 850/1000 hPa-os relatív topográfia használata esetén a

várható maximum hômérséklet az 1. ábrán látható inter-

vallumba esik.

A diagnosztikai egyenlet RMS hibáját több év adatain is

vizsgáltuk. A nyári félévben az RMS hiba nagysága 0,5–0,85

fok között változott, míg a téli félévben az RTP850/1000-et

használva 0,9–2,3 fok volt, az RTP925/1000-et használva vi-

szont a hiba a november-február közötti idôszakban

1,1–1,5 fokra csökkent, vagyis a téli hónapokban sokkal

jobb eredményeket érhetünk el az alsó kb. 700 méteres

réteg átlag-hômérsékletének használatával, különösen a

hidegpárnás helyzetekben.

Ahhoz, hogy a (3) egyenletet használni tudjuk, szükség

van a globál sugárzás és a 12 UTC-s relatív topográfia

elôrejelzésére.

A talajra érkezô globál sugárzás mennyiségét nagyrészt

a felhôzet, kisebb részben a légköri aeroszolok, a nem

kondenzálódott vízgôz és az ózon befolyásolják. Az utolsó

három tag hatásának kiküszöbölése érdekében az

1967–1993 között felhôtlen napokon mért sugárzások

átlagát 7-edfokú polinommal simítottuk (2. ábra), így

megkaptuk az átlagosan szennyezett, száraz levegôre

vonatkozó maximálisan lehetséges globál sugárzás értékét

napi bontásban.

A felhôzet által átengedett sugárzás mennyisége függ a

felhôk mennyiségétôl, fajtájától, a felhôkben lévô cseppek,

kristályok méretétôl, a felhôk vastagságától és a napma-

gasságtól. Általánosságban elmondható, hogy az ugyan-

olyan vastagságú alacsony szintû felhôzet lényegesen

kevesebb sugárzást enged át, mint a magas szintû

(Kondratyev 1969, 1972). Ezeket a kölcsönhatásokat

külön-külön még a legjobb modellek sem tudják pontosan

elôrejelezni, de a talajra lejutó sugárzás mennyisége vi-

szonylag egyszerû statisztikai módszerrel is megbecsül-

hetô. Ehhez a becsléshez az NWP modellek által elôre-

jelzett szintek/rétegek relatív nedvességi adatait használ-

tuk. A szintek/rétegek száma elméletileg tetszôleges, de a

valóságban a használt NWP modell vertikális szintjeinek

számától függ. A UKMO UM (korábban UKMO LAM)

modell esetében csak három szint adatait (850, 700, 500

hPa) kapjuk meg, míg az ALADIN modell esetén a

pszeudó temp fájlokban a -40 °C-nál melegebb hômérsék-

let esetén áll rendelkezésre nedvességi adat. Természetesen

az ALADIN modell vertikális szintjeinek száma az évek

folyamán növekedett, így kezdetben 7, késôbb 9, jelenleg

10 réteg nedvességi viszonyait vesszük figyelembe a su-

gárzás számításánál.

Ezek a szintek a következôk: Talaj-300 m, 300–500 m,

500–800 m,  800–1200 m, 1200–1700 m, 1700–2400 m,

2400–3300 m, 3300–4500 m, 4500–6000 m, 6000–8000 m.

Az ALADIN modell esetén a rétegek határát úgy hatá-

roztuk meg, hogy részben megfeleljenek a felhôrétegek

átlagos szintjeinek, részben pedig minimum kettô, de

inkább három vagy több nedvességi adat álljon rendel-

kezésre az adott rétegbôl. Amennyiben a -40 °C-os szint

magassága 8000 m alatt volt (ez fôként télen fordult elô) a

-40 °C-os szint fölött elhelyezkedô rétegekben az ez alatt

elhelyezkedô utolsó nedvességi adattal számoltunk.

Vizsgálataink alapján elmondható, hogy a globál sugárzást

télen fôként az alacsony szintû felhôk (talaj-1200 m), míg

nyáron az alacsony és középmagas felhôk (1200–3300 m)

csökkentik (3. ábra). Miért nem használtuk a globál su-

gárzás számításához az ALADIN modell által kiszámolt

értéket? Mert konvektív, hidegpárnás vagy inverziós hely-

zetben a felhôzeti, ebbôl kifolyólag a sugárzási elôrejelzé-

sei nem megbízhatóak az ALADIN  modellben, bár az

utóbbi két évben javulást tapasztaltunk.

A globál sugárzás és a különbözô rétegek relatív nedves-

sége közötti függvénykapcsolat, a különbözô egyszerû-

sítések és elhanyagolások után, a következô alakot öltötte:

(4)

ahol Qj a lehetséges globál sugárzás mennyisége napkelte

és 09 UTC (j=1) között, és 09 és 15 UTC (j=2) között

(naponta változik, 2. ábra). RHji az "i"-edik réteg átlagos

relatív nedvessége 06 UTC-kor (j=1), és 12 UTC-kor (j=2).

Az együtthatók (A, B) havonta változnak. A Cj1i és Cj2i és

Cj3i összege 100%-kal egyenlô (3. ábra).
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2. ábra A napkelte és 15 UTC között lehetséges globál sugárzás
(J/cm2) Budapesten derült idôben, átlagos aeroszol koncentráció

mellett  (Vízszintes tengely: Jan. 01– Dec. 31)

3. ábra Az ALADIN modell esetében használt 10  különbözô réteg
relatív nedvességének globál sugárzást csökkentô hatása (09 - 15 UTC)

Pontozott: Alacsonyszintû
Vízszintes csíkozás: Középmagas szintû

Függôleges csíkozás: Magasszintû felhôzet (lásd a szövegben)
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Vizsgálataink alapján 10% hiba a globál sugárzás elôre-

jelzésében körülbelül 0,8–1,4 °C hibát okoz a hômérséklet

elôrejelzésben.

Amennyiben a (4) egyenletben Qj szorzójának értéke

nagyobb 1,05-nél, vagy kisebb 0,05-nél, akkor 1,05-tel

illetve 0,05-tel számolunk (tiszta, száraz, sarki levegôben a

beérkezô sugárzás nagyobb lehet 100%-nál) (Fövényi,
1997/3). 

A relatív topográfia megváltozását a talajról vertikális

mozgások által szállított hô, az advekció, a kondenzáció,

illetve a csapadék párolgása határozza meg. A kondenzáció

és a párolgás hatását elhanyagoltuk. Ezzel elsôsorban a

tavaszi hónapokban követtünk el hibát, mivel ilyenkor

1000–1300 m között van az emelési kondenzációs szint. A

nyári és téli hónapokban a kondenzációs szint a 850, illetve

925 hPa-os szint környékén, vagy fölötte helyezkedik el,

tehát az adott réteget nem melegíti. ôsszel pedig ritka a

nappali gomolyfelhô képzôdéssel járó konvektív folyamat.

Ezeknek a figyelembe vételével a relatív topográfia

megváltozását (00–12 UTC között) a besugárzástól és a

sekély konvekciós réteg tetején (télen 925 hPa, nyáron 

850 hPa) bekövetkezô advekciótól tettük függôvé, vagyis:

RTP12=RTP00+A1·(Δt-Δt1)+f(Q),               (5)

ahol "A1" havonta változik, "t" a használt modell által

adott 00 és 12 UTC közötti hômérsékletváltozás nagysága

a 925 vagy a 850 hPa-os szinten. "f(Q)" logaritmikus. Szá-

mításainkban nem alkalmaztuk a rádiószondás állomások

00 UTC-kor észlelt hômérsékleti adatait (925 hPa, 850 hPa),

kizárólag a számításhoz használt modell hômérsékleti

analízisének és elôrejelzésének adatait használtuk, így ki

tudtuk küszöbölni a modell objektív analízisének hibáit.

Az (5) egyenlet "Δt1" tagját még nem magyaráztuk meg.

Természetesen az adott szintek (850 hPa, 925 hPa)

hômérsékletének van egy bizonyos napi amplitúdója 00 és

12 UTC között. Hogy ezt az amplitúdót meghatározzuk,

olyan idôjárási helyzeteket vizsgáltunk meg, amikor az

adott szinteken a szélsebesség kisebb vagy egyenlô volt,

mint 3 m/s, 00, 06 és 12 UTC-kor is, vagyis az advekciót

elhanyagolhattuk. Ezeknek a napoknak az átlagos

hômérsékletváltozását 00 és 12 UTC között a 2. táblázat-
ban láthatjuk.

Mint a 2. táblázatból látható, a napi hômérsékleti ampli-

túdó 00 és 12 UTC között mindössze néhány tized fok,

kivéve a nyári hónapokat, amikor a 925 hPa-os szint jelen-

tôsen melegszik, de ezekben a hónapokban a számítá-

sainkhoz nem használjuk a 925 hPa-os szint adatait.

Az 1975 és 1995 között, 12 UTC-kor észlelt relatív

topográfia és hômérsékleti adatokból kiszámoltuk az adott

szinteken 1 fokos advekcióhoz tartozó átlagos relatív to-

pográfia változást is, amely a 4. ábrán látható.

Látható, hogy a relatív topográfia megváltozása elsôsor-

ban az advekciótól függ, hiszen 1–1,5 fokos hideg advek-

ció ellensúlyozni tudja a totális besugárzás relatív topográ-

fia növelô hatását.

Eredmények
Maximum hômérséklet elôrejelzô módszerünket különféle

módokon teszteltük.

Ezek alapján a következô eredményeket kaptuk teljesen

független adatokon (1996. év) végezve a vizsgálatot (5.
ábra, 6. ábra):
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Hónap
850 hPa 925 hPa

(0,1 °C) (0,1 °C)

Január -1,03 -0,46

Február 0,34 -6,91

Március -3,06 -1,70

Április -2,20 14,87

Május 1,35 13,37

Június 2,33 13,32

Július 3,07 9,73

Augusztus -1,69 8,08

Szeptember 1,64 3,91

Október 1,34 -3,20

November 0,18 -5,55

December -0,36 -2,94

2. táblázat.

A hômérséklet változása 00 és 12 UTC között advekciómentes
napokon

4. ábra A relatív topográfia átlagos változása (GPM) 1 °C meleg
advekció esetén

Szürke: RTP925/1000, Fekete: RTP850/1000

5. ábra A diagnosztikai módszer RMS hibája Budapesten (°C)
1995. december - 1997. január

Fekete: RTP850/1000, 
Szürke: RTP925/1000



Az ALADIN modell használatával kaptunk jobb ered-

ményeket, mivel ebben a modellben sokkal több szint ned-

vességi és hômérsékleti adatai álltak rendelkezésünkre, így

a sugárzást sokkal pontosabban jelezhettük elôre, és télen

használhattuk a 925/1000 hPa-os relatív topográfiát. Ez a

UKMO adatoknál nem létezett, így az 1997. januári hideg-

párnát ezzel a modellel nem lehetett elôrejelezni, hiszen ez

a jelenség az 1000 méter alatti légrétegeket érinti, a 850

hPa hômérsékletétôl független. Az 5. és 6. ábra alapján az

idôjárási helyzetre is következtethetünk, hiszen azokban a

hónapokban, amikor a hiba nagyobb, valamelyik felté-

telezésünk sérült. Ebben az idôszakban a 1996. szeptem-

beri adatok nagyobb hibája arra utal, hogy sok csapadék

hullott, vagyis a hôegyenlegre vonatkozó feltételezésünk

sérült. Az 1996. decemberi és 1997. januári nagyobb hibák

oka (az RTP850/1000 hPa használata esetén) pedig az, hogy

gyakori volt a hidegpárnás helyzet, amikor a 850 hPa-os

szint adatai nem használhatók. Ezek az eredmények

mutatják, hogy az új módszer lényegesen jobb, mint a

korábban alkalmazott módszerek (Rákóczi, 1983, Maller
és tsai., 1989), használatának viszont gátat szab, hogy

ALADIN adatok csak 48 órás idôtartamra érkeznek.

Természetesen egy hômérséklet elôrejelzô rendszernek

extrém idôjárási helyzetekben is mûködôképesnek kell

maradnia. Erre fôként a jövôben lesz szükségünk, hiszen

egyre több jel utal arra, hogy változóban van éghajlatunk.

Mivel módszerünk a beérkezô sugárzás és a relatív

topográfia értékeibôl egyenletekkel számolja ki a hômér-

sékletet, ezért az eddigieknél nagyobb vagy kisebb értékek

esetén is tud eredményt produkálni. Szokatlanul hideg

esetben sajnos nem sikerült a módszert független adatokon

tesztelni, hiszen csak az emlékezetes 1987. januári idôjárás

néhány napja volt szokatlanul hideg, és ezek az adatok

szerepeltek a statisztikai adatbázisban, de ezeken a rend-

kívül hideg napokon is csak 0,5–1,5 fokkal adott melegeb-

bet a módszerünk, mint a tényleges érték. Szerencsére

hidegpárnás helyzet (7. ábra) és szélsôségesen meleg

idôjárású nap (8. ábra) a független adatok esetén is ren-

delkezésünkre állt. A 8. ábrán az évszázados magyarorszá-

gi melegrekord megdôlésének (Békéscsaba: 41,7 °C) az

adatait láthatjuk. Ezen a napon (2000. 08. 21.) az Alföldön

helyenként 40 fok fölé emelkedett a hômérséklet, míg az

ALADIN modell csak 37, 38 fokot jelzett elôre. Mód-

szerünk ugyan elôrejelezte a melegrekord pontos helyét

(Békéscsaba), az ALADIN modellnél 1,7 fokkal magasabb

hômérsékletet adott, de még így is 1,8 fokkal elmaradt a

ténylegesen mért értéktôl. Az ország többi részén (Siófok

kivételével) viszont meglepôen pontosan jelezte elôre a

szélsôségesen magas hômérsékleteket. A siófoki hiba oka

nagy valószínûséggel a Balaton hûtô hatása, ami szintén

sérti a hôegyenlegre vonatkozó feltételezésünket.

A 7. ábrán az 1999. januári 1-e és 1999. január 31-e

közötti elôrejelzések hibáját látjuk, ekkor hosszú ideig állt

fenn Budapesten hidegpárna.

A 7. ábrából látható, hogy az NWP modellek elôre-

jelzése ebben a hónapban a szinoptikus gyakorlat számára

használhatatlanul rossz eredményeket adtak, akárcsak az

RTP850/1000 hPa relatív topográfia és a modell adatok fel-

használásával készült elôrejelzéseink. Az egyetlen elôre-

jelzés, amely viszonylag elfogadható eredményt adott, az

RTP925/1000 hPa-os rádiószondás adatokat és az

ALADIN/LACE modell elôrejelzéseit használta fel. Az

utóbbi években az ALADIN/HU modell elôrejelzései

inverziós, hidegpárnás helyzetekben javultak, de még min-

dig gyakran hibáznak (1. táblázat). Sajnos az utóbbi két
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6. ábra A teljesen automatikus maximum hômérséklet elôrejelzések
RMS hibája (°C) 1995. december - 1997. január

Fekete: UKMO/LAM adatokból, 
Szürke: ALADIN/LACE adatokból

8. ábra Az észlelt (fölsô) és az elôrejelzett (alsó) maximum
hômérséklet (°C) 2000. 08. 21.

7. ábra Hômérséklet elôrejelzések RMS hibája 1999. januárjában
(hidegpárna) (°C)

A: ALADIN (T+12 h) B: ECMWF (T+24 h)
C: UKMO UM+TEMP (T+12 h) D: ALADIN+TEMP (RTP850/1000,

T+12 h) 
E: ALADIN+TEMP (RTP925/1000, T+12 h)



évben nem volt tartós hidegpárnás helyzet (a 2006–2007-es

télen gyakorlatilag nem is volt tél), így a modelleredmé-

nyeket nem tudtuk hidegpárnás helyzetben összevetni a

miénkkel, de az 1. táblázatban bemutatott 2003-as modell-

adatokhoz képest, a Kisalföld környékét kivéve, módsze-

rünk az adott héten 2–8 fokkal jobb eredményt adott, mint

az ALADIN modell.

Módszerünk RMS hibáit megfigyelve észrevehetjük,

hogy ez a hiba nyáron 0,9–1,3 °C, ôsszel és tavasszal

1,2–1,8 °C, télen 1,7–2,4 °C. Ezek az eredmények nyáron

már csak kismértékben múlják felül az ALADIN modell

verifikációs eredményeit. Télen csaknem minden idôjárási

helyzetben jobb eredményeket értünk el, mint az ALADIN

modell, de ez az eredményjavulás különösen hidegpárna

esetén szembetûnô (7. ábra).
Végezetül a 9. ábrán látható az 1996 és 2007 közötti ter-

mik elôrejelzéseink maximum hômérséklet prognózisainak

beválása látható (Fövényi, 1997/1, 1997/2, 1998/3, 1998/4,
1999/5, 2000/4, 2001/2, 2002). 1996-ban még csak a

UKMO/LAM adataival számoltunk, 1997-ben vezettük be a

7 réteges sugárzás számítási programot, 2000-ben pedig a 10

réteges eljárást, mindkettôt az ALADIN modell fel-

használásával. Természetesen ezek nem a módszerünk által

számolt értékek, hiszen a szinoptikusok idônként módosítják

a kiszámolt adatokat. Mint a 9. ábrán látható, 2001 után

gyakorlatilag az egész országban 1,5 fok alá csökkent az

RMS hiba nagysága. Az 1999. évi nagy hiba oka Északkelet-

Magyarország térségében az, hogy Ungvárról nem érkezett

rádiószondás adat, így Szeged vagy Budapest adataival kel-

lett helyettesítenünk, ami nem mindig bizonyult jó megoldás-

nak, ezen kívül az 1999-es nyár rendkívül csapadékos volt. A

2007-es év verifikációjánál a budapesti körzetnél nem vettük

figyelembe Agárd adatait, mert gyakran 2–3 fokkal maga-

sabb hômérsékletet adott, mint szinoptikus szempontból elfo-

gadható lett volna. (Az agárdi hômérôt augusztusban le-

cserélték, azóta jól mér.) A 9. ábrán csak a szinoptikusok által

elôrejelzett hômérséklet hibája látható, a modellünk által szá-

molt értékek majdnem minden évben 0,1–0,3 fokkal rosz-

szabbak voltak ennél, az egyetlen kivétel 2001 volt, amikor a

módszerünk által számolt értékek 0,05–0,32 fokkal jobbak

voltak, mint az elôrejelzettek.

2007-ben két körzetben is 1 fok alatt volt az RMS hiba.

Ez valószínûleg a 2006. augusztusában bevezetett újítá-

sunknak köszönhetô. Ekkor a programba beépítettünk egy

olyan funkciót, amelyik jelezte az elôzô napon kiszámolt

és a ténylegesen mért hômérséklet különbségét, és ezzel

korrigálhatóvá vált a program hibája azokon a napokon,

amikor nem változott lényegesen az idôjárás. Ez különösen

fontosnak bizonyult a 2007. júliusi hôhullám idején,

amikor a módszer segítségével 1 fok (a Dél-Alföldön 0,5

fok) alá csökkenthettük az RMS hibát, és elôre tudtuk

jelezni azt a periódust, amikor 5 egymást követô napon az

Alföldön valahol mindig meghaladta a hômérséklet a 40

fokot. Ennek a forró periódusnak az eredményeit a 3. táb-
lázatban láthatjuk.

A 3. táblázatból is látható, hogy idén nyáron az ALADIN

modell hômérséklet elôrejelzései már nagyon jól sikerül-

tek, nem egy esetben jobbak voltak, mint a régi mód-

szerünk által kiszámolt értékek.

Módszerünk hiányosságai
Módszerünk legfôbb hiányossága, hogy nem veszi figye-

lembe a talajnedvesség és a csapadék párolgásának hûtô

hatását. Ez a hiba szerencsére általában nem befolyásolja

jelentôsen a hômérsékletet, de az elmúlt években mégis

egyre többször elôfordult, hogy emiatt rosszak lettek a

módszer elôrejelzései. Ez 1999 nyarán okozott sok esetben

fölébecslést, hiszen ekkor az ország nagy részén a szoká-

sos csapadék kétszerese, háromszorosa hullott le, hatalmas

árvizeket és belvizet okozva. 2000 augusztusában és 2003

nyarán rendkívül aszályos volt az idôjárás, emiatt pontosan

a fordítottja történt az 1999-es eseményeknek, módszerünk

általában 1–1,5 fokkal alábecsülte a derült napokon a

tényleges hômérsékletet. Ezt a hibát a 2006. augusztusi

fejlesztésnek köszönhetôen részben sikerült csökkenteni.

A Balaton hatását szintén nem vettük figyelembe, ezért

környékén a párolgás, olvadás, fagyás miatt esetenként 2–4

fokos eltérés is lehet az általunk kiszámolt hômérséklettôl.

A másik nagy hibája az általunk használt módszernek,

hogy budapesti adatokra dolgoztuk ki, ezért csak

síkvidéken (300 méteres tengerszint feletti magasság alatt)

és a pestihez hasonló füves, kevéssé fás területeken alkal-

L É G K Ö R –  52. évf. 2007. 4. szám 15

9. ábra A maximum hômérséklet elôrejelzések RMS hibája 
1996–2007 - IV.1 - IX.30 (°C)

Észlelt ALADIN/HU Régi Új Elôrejelzô 

(°C) (°C) (°C) (°C) (°C)

Július 15. 35,2 33,7 35,1 35,2 34,0

Július 16. 36,4 36,1 34,8 34,9 36,5

Július 17. 38,6 38,9 37,3 38,9 37,5

Július 18. 39,2 39,8 38,0 39,3 39,0

Július 19. 38,6 39,2 36,7 37,9 39,0

Július 20. 40,7 38,8 39,2 41,1 40,0

Július 21. 37,8 38,0 37,6 39,1 39,5

Július 22. 37,7 36,5 37,5 37,7 38,0

RMSE (°C) 1,01 1,21 0,77 0,89

3. táblázat.

A 2007. Július 15-22. között Budapesten mért, valamint az 
Aladin modell, a régi módszerünk, az új módszerünk által kiszámolt,
és a repülésmeteorológus által elôrejelzett maximum hômérsékletek

összehasonlítása.



mazható. Az erdôsebb területeken (Északi-középhegység

völgyei, ôrség), fôleg nyáron fölébecsli az értékeket.

A módszer ugyan le tudja kezelni (a modellek felbon-

tásától függôen) esetenként a mezo-β nagyságú területen

föllépô fônhatást is, de az ennél kisebb méretû, fônhatást

kiváltó hegyek környékén alulbecsli szeles esetben a

hômérsékletet.

A téli idôszakban a hóolvadás okoz problémát ese-

tünkben, hiszen ilyenkor az olvadás jelentôs hôt von el a

környezettôl, ezért a ténylegesnél magasabb hômérsékletet

jelzünk elôre, mint ami bekövetkezik. 2006. augusztusi

fejlesztésünk ezen a hibán is képes némileg segíteni.

Összegzés, jövôbeli fejlesztési lehetôségek
Maximum hômérséklet elôrejelzô PPM módszerünk sokat

javított prognózisaink minôségén. Az évek folyamán a

repülésmeteorológus kollégák és kolléganôk megtanulták

alkalmazni ezt, elfogadni az eredményeit (korábban rend-

szeresen alulbecsültük Északkelet-Magyarországon a hô-

mérsékletet, most már sokkal kevésbé), kijavítani az

esetleges hibáit. Bár korábban úgy gondoltuk, hogy az

eljárás eredményeit a modellek fejlôdése miatt 2–3 év alatt

sutba dobhatjuk, az évek elteltével kiderült, hogy a mo-

dellekkel együtt az általunk kiszámolt értékek is lassan

javulnak. Bár a nyári idôszakban már csak minimálisan

vagyunk jobbak az ALADIN modellnél (0,1–0,4 fokkal

kisebb az RMS hibánk, sôt 2007 nyarán némely körzetben

az ALADIN modell volt a jobb), de a téli hónapokban,

különösen hidegpárnás helyzetekben még mindig sokkal

jobbak az elôrejelzéseink, mint az ALADIN/HU modell-

nek. Ez utóbbit sajnos az elmúlt télen nem sikerült tesztel-

ni, mert rekord meleg volt a tél, de 2007 novemberében volt

néhány inverziós nap, és ezeken a napokon még mindig

jobb volt az elôrejelzésünk, mint az ALADIN/HU modellé.

A (4) és az (5) egyenletekbôl 2003. szeptemberében el-

hagytuk az egyszerûsítést, a tényleges súlytényezôkkel

számolva tesztjeink alapján 0,05–0,2 fokkal csökkent az

RMS hiba nagysága, javulás fôleg a téli hónapokban volt

megfigyelhetô.

Amennyiben az ALADIN modell vertikális felbontása

növekszik, a rétegek számát növelhetjük a sugárzás

számító részben (4. egyenlet), ettôl további 0,05–0,15

fokos javulást várhatunk.

További jelentôs lehetôség a párolgás figyelembe vétele. Az

elmúlt 2-3 év alatt az OMSz-nál kifejlesztett ORACLE adat-

bázis kezelô rendszer már operatívan képes csapadék adatokat

szolgáltatni visszamenôlegesen is, így a lehullott csapadékból

következtethetünk a felszín nedvességére, és arra, hogy ez

mennyire fogja vissza a hômérséklet emelkedését. Ezt a

lehetôséget jelenleg még nem vizsgáltuk meg, de amennyiben

elegendô mennyiségû adat gyûlik össze a statisztikai vizs-

gálathoz, lesz esélyünk ezt a hibát is csökkenteni.

Statisztikai adatainkat Budapestre dolgoztuk ki, és

próbáltuk alkalmazni az ország egész területére. Ez

esetenként hibát okozhat, hiszen az alföldi állomások

tengerszint feletti magassága 40–60 méterrel kisebb, míg

Szombathelyé, Miskolcé 70–100 méterrel nagyobb, mint

Budapesté. Ezért teszteltünk egy egyszerû javítási eljárást,

a derült napokon (75%-nál nagyobb sugárzás) 1°C/100m-

rel, felhôs napokon (50–75% sugárzás) 0,65°C/100m-rel

módosítottuk a kiszámolt hômérsékletet. Kis javulást

(0,1–0,3 °C) csak az alföldi állomások és néhány dél-

dunántúli állomás esetében, kizárólag a nyári idôszakban

(május-augusztus) értünk el, a többi állomáson értékelhetô

változás nem volt megfigyelhetô, a téli idôszakban viszont

kifejezetten romlottak az eredmények. Ezt a javító mecha-

nizmust 2000 óta használjuk a termik elôrejelzésekben (9.
ábra), és Délkelet-, valamint Délnyugat-Magyarország

térségében kb. 0,1 fokkal csökkentette az RMS hibát.

A modellek csapadék elôrejelzésének figyelembe

vételével kismértékben szintén javíthatunk az ered-

ményeken, azonban megfigyeléseink alapján a csapadék

elôrejelzés a modellek egyik legbizonytalanabb pontja, így

felhasználhatósága kétséges.

Összegzésként elmondható, hogy a Rákóczi Ferenc által

1957-ben kidolgozott módszer továbbfejlesztett változata,

a modelladatok felhasználásával még most, fél évszázad

elteltével is versenyképes maradt, és talán még további

5–10 évig képes lesz felülmúlni a modelleket.
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Rekord jégcsökkenés az Arktiszon
Az Egyesült Államok Nemzeti Hó és Jég Adatközpontja

(NSIDC) szerint 2007 nyárvégére a sarki jégtakaró kiter-

jedése soha eddig nem látott minimumra csökkent. 

A legalább 15%-os jégborítottságú terület szeptember

elejére már 4,42 millió km2-re zsugorodott. Az elôzô mini-

mum rekord 2005 szeptemberében 5,32 millió km2 volt.

A csak ritkán hajózható Északnyugati Átjáró ezúttal he-

tekig nyitva állt a hajózás számára. A minimum szeptem-

ber 16-án állt be, a jégtakaró kiterjedése ekkor mûholdas

mérések alapján mindössze 4,13 millió km2 volt.

Noha a nappalok rövidülése miatt a növekedés ezután

megindult, a 2005. évi minimumot csak október 14-ére

közelítette meg (sokévi átlag szerint ilyenkor már 9 mil-

lió km2 körüli értéknek kellene lennie). Az arktikus jég-

takaró kiterjedése általában márciusra éri el maximumát.

A sarki jégtakaró ilyen felgyorsult csökkenése na-

gyobb, mint amit az éghajlati modellek elôrejeleztek.

A területi kiterjedés csökkenése mellett a jégtakaró

vastagsága is egyre kisebb. Míg a korábbi évtizedekben

a 3 m-nél vastagabb jégtakaró a sarki medence jelentôs

részére kiterjedt, most egy keskeny sávra korlátozódott

Észak-Grönland és a kanadai partok között.

Weather, 2007. okt. és NSIDC Ice News
Ambrózy Pál

OLVASTUK

Az arktikus jég kierjedése. Felsô görbe: sokévi átlag; 
középen: 2005 évi állapot; lent: 2007 évi menet
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Napjaink szenzációéhes világában

egyre nagyobb az érdeklôdés a szél-

sôséges meteorológiai adatok iránt is.

A sajtó úgy számol be egy-egy napi

rekordérték megdôlésérôl, mintha ez

már önmagában katasztrófahelyzetet

jelentene. Olyan esetekkel is biztosan

sokan találkoztunk már, amikor vala-

ki azt mondta, hogy az én hômérôm

45 fokot mutatott, a rádió pedig csak

30-ról beszélt. Arra is sokan emlé-

kezni vélnek, hogy 10, 20 vagy 50 év-

vel ezelôtt milyen hideg vagy meleg

volt, milyen sokat vagy keveset esett

az esô a mostanihoz képest. Az ilyen

és ehhez hasonló megállapítások meg-

magyarázása vagy megcáfolása érde-

kében érdemes összegyûjtenünk és

közreadnunk azokat az idôjárási re-

kordértékeket, melyek megbízható,

ellenôrzött forrásból származnak, és

legjobb tudásunk szerint valóban

szélsôséget jelentenek.

A Légkör XXXVI. évf. 3-4. számá-

ban már megjelent egy hasonló feldol-

gozás, Kövér Béláné, Nemes Csaba,
Váradi Ferenc: Idôjárási rekordok

Magyarországon, címen. Az azóta eltelt

több mint 25 év alatt azonban több

rekord megdôlt, és néhány régebbi szél-

sôség is ismertté vált, ami szükségessé

tette a régi feldolgozás felülvizsgálatát.

Az abszolút szélsôértékek, vagyis

az eddig mért legnagyobb, legkisebb

értékek rendszerint csak egy-egy föld-

rajzi helyre és nagyon rövid idôszak-

ra állnak fent. Bekövetkezésük gyak-

ran különbözô meteorológiai jelensé-

gek véletlenszerû egybeesésének és

bizonyos lokális hatások megerôsö-

désének következménye. Elfogadásuk

és ellenôrzésük ezért mindig részletes

vizsgálatot igényel. A szélsôséges jel-

legbôl következôen a mért értékek

gyakran a mûszerek méréshatárának a

szélén találhatóak, ami azok kalibrá-

ciójának, mérési pontosságának

kérdését is felveti.

Mivel a szélsôértékek dinamikus

klímamodellezéssel nem állíthatók

elô, így azok a mérôhálózat pótol-

hatatlan eredményei közé sorolhatók

a fent említett körülmények ellenére

is. Egy-egy kiugró érték bekövet-

kezése inkább csak érdekesség, de

egy részletesebb szélsôérték analízis-

re (gyakoriság, visszatérési periódus

vizsgálat) a gyakorlati életben, pél-

dául a tervezési folyamatokban is

nagy szükség van. 

A 20-21. oldalon található térképen

Magyarország idõjárási rekordjait

mutatjuk be az OMSz és elôdeinek

adatai alapján. A szélsôségek váloga-

tása a mérések kezdete óta tart, az

értékeket többszörösen ellenôriztük.

Ennek ellenére elôfordulhat, hogy a

bemutatottnál szélsôségesebb értékek

is bekövetkeztek, különösen a XX.

század elsô felében, amely idôszakról

túlnyomó részben csak kéziratos for-

mában vannak adataink. Az adatfel-

dolgozás a 2007. év végi állapotot

tükrözi. A közölt sokéves átlagok az

1971–2000-es idôszakhoz tartoznak,

a hômérséklet esetén 57, a csapadék

esetén 800 állomás adatainak feldol-

gozásából származnak.

Az alábbiakban néhány fontosabb

szélsôségre hívjuk fel a figyelmet, és

megemlítünk olyan értékeket is, me-

lyek csak elenyészô mértékben marad-

nak el a térképen bemutatott rekor-

doktól. 

Az egyik legtöbbször kérdezett

rekord az abszolút maximumhômér-

séklet. Ez az érték 50 éven keresztül

41,3°C volt, amit 1950. július 5-én

mértek Pécsett. A múlt század végéig

fennállt ez a rekord, míg 2000. au-

gusztus 21-én, Békéscsabán 0,4 fok-

kal magasabb hômérsékletet nem

mértek. Ennek az újabb, 41,7°C-os

rekordértéknek az elfogadhatóságát

sokáig vitatták, de 2007 nyarán a

kérdés idejétmúlttá vált, hiszen július

20-án a hômérô higanyszála Kecske-

méten elérte, Kiskunhalason pedig,

ahogy a térképen is látható, 2 tizeddel

túlszárnyalta a korábbi maximumot. 

Az éjszakai lehûlés mértékének csök-

kenését jelzi a napi minimumhô-

mérséklet magas értéke. Jelenlegi

maximumát, 27,9°C-ot, az abszolút

maximummal egy napon, 2007. július

20-án mérték Pécsett, de azelôtt több

mint 60 éven keresztül értéke 27,1°C

volt, amit Szegeden, 1946. július 20-án

regisztráltak. 

Az abszolút minimumhômérséklet

görömbölytapolcai értéke régóta nem

dôlt meg, de közel ilyen hideg volt

például 1942. január 24-én Baján 

(-34,1°C) és 1929. február 11-én

Kecskeméten is (-33,0°C). Nemcsak a

múlt század elsô felében voltak nagy

hidegek, a hazánkban uralkodó mele-

gedô tendencia ellenére a Nógrád

megyei Zabaron -31,9°C-ot regisztráltak

a közelmúltban, 2003. január 12-én.

Magyarországon a XX. század ele-

je óta eltelt idôszak leghidegebb éve

(elsôsorban a hideg tél miatt) orszá-

gos átlagban 1940 volt. A legalacso-

nyabb évi középhômérsékletet még-

sem ebben az évben, hanem 1980-ban

tapasztalták Kékestetôn (bár az 1940-

es érték csak 0,1 °C-kal magasabb).

Ha csak az alacsony, 300 m alatt fek-

vô állomásokat vesszük figyelembe, a

legalacsonyabb érték az 1940-es

évbôl származik (6,7 °C, Parádfürdô),

ami utal arra is, hogy ebben az évben

az ország egészére, míg 1980-ban

csak kisebb területen volt jellemzô a

hideg idôjárás. 

Szegeden, a napfény városában re-

gisztrálták az eddigi leghosszabb

borús idôszakot, 1978. október végé-

vel kezdôdôen több mint egy hónapig

nem sütött ki a nap.

Mind a sok, mind pedig a kevés

csapadék nagy károkat okozhat, sôt

katasztrófához vezethet, gondoljunk

az özönvízszerû esôzésekre vagy a

hosszantartó aszályos idôszakokra.

Az 1 nap alatt lehullott csapadék

mennyisége Magyarország bármely

területén meghaladhatja a 100 mm-t.

A 150 mm fölötti értékek már ritkán

fordulnak elô, 200 mm-nél nagyobb

értékeket pedig csak rendkívüli eset-

ben mérnek. Ilyen helyzet volt 1963.

szeptember 8-án, Pest megyében.

Gyömrôn ezen a napon 203 mm-t

mértek, ami több, mint 2 havi átlagos

Idôjárási rekordok Magyarországon
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csapadékösszegnek felel meg, s azóta

is a legmagasabb mért napi csapa-

dékösszeg. A környék több más

településén is 150 mm fölötti értéke-

ket regisztráltak. Még ennél is több

esô hullott 1953. június 9-én, Dadon,

viszont ebben az esetben becslésekre

kell hagyatkoznunk, mivel a csapa-

dékmérô megtelt, így pontosan mért

adat nem áll rendelkezésünkre. Az el-

múlt tíz évben is voltak 150 mm-t

meghaladó napi összegek, például

2003. július 29-én a Mátra térségé-

ben, 1999. július 10-én pedig Heves

megye délebbi részein.

Az Alpokalja abszolút és átlagos

csapadék szélsôséggel is képviselteti

magát a rekordok sorában. Egy év alatt

1510 mm csapadék hullott le Kôszeg-

Stájerházak állomáson. A legnagyobb

sokévi átlag is Kôszeghez köthetô,

értéke 803 mm. A havi extrémumok

tekintetében egy másik hegyvidékünk

tûnik ki, Dobogókôn az 1958-as év

júniusa rendkívül bô csapadékú volt,

444 mm-es havi értékkel élen jár a havi

csapadékösszegek sorában. Száraz-

ságra utaló szélsôségek a várakozá-

soknak megfelelôen az Alföldön lép-

tek fel. Szegeden például 2000-ben

egy év alatt annyi csapadék hullott ösz-

szesen, mint az eddigi egy nap alatt

mért maximális csapadék mennyisége.

A relatív nedvesség minimumát

Kékestetôn érte el (3%). Bár ez az

érték a mûszerek méréshatárának alsó

szélén van, három különbözô mód-

szerrel végzett mérés is hasonló ered-

ményt adott. Kékestetôn egyébként

többször elôfordult 10 % alatti relatív

nedvesség érték a téli félévben. Ez

feltehetôleg annak tulajdonítható,

hogy az északi áramlás következtében

a Tátra lee oldalán fôn jellegû jelen-

ség játszódik le.

A széllökések mért maximuma

44,5 m/s, amit majdnem elér a

Szegeden, 1993. június 12-én mért,

44,3 m/s-os érték. Értékelésükhöz

nem árt tudni, hogy a Fuess-féle

szélmérô mérési határának szélén

vannak, tehát akár magasabbak is

lehettek. Hazánkban többször is elô-

fordult tornádó, amely haladási

sebessége ugyan nem jelentôs, de

benne a forgási sebesség nagyon nagy

értékeket is felvehet. Ezen légköri

jelenségek azonban kis kiterjedésûek,

így ritkán fordul elô, hogy sebes-

ségüket közvetlenül mérni tudjuk.

Általában erre az okozott károk alap-

ján csak következtetni tudunk. Az egyik

legjelentôsebb megfigyelt tornádó

Bia és Vác között pusztított 1924.

június 13-án. Élettartama mindössze

6 perc volt, de ezalatt 5 ember életét

követelte, 61 embert megsebesített, és

6 millió aranykorona kárt okozott. 

Az itt bemutatott idôjárási rekordok

mellett természetesen még számos

más meteorológiai elem, és az azokból

származtatott mennyiségek szélsôsé-

geit is fel lehetne sorolni. A körülte-

kintô válogatás ellenére az is elôfor-

dulhat, hogy nem sikerült feltárnunk

minden kiugró értéket. 

Bihari Zita, Lakatos Mónika,
Németh Ákos, Szalai Sándor

METEOROLÓGIAI VILÁG ÉS KONTINENS

REKORDOK

A Légkör 2006/2. számában jelent meg, hogy Réunion szigetén megdôlt néhány csapadék világcsúcs idén február-

ban. Elhatároztuk, hogy összegyûjtjük a meteorológiai világcsúcsokat és kontinens rekordokat, valamint néhány

meteorológiai érdekességet. Kutatásaink során az adatokat igyekeztünk többszörösen is ellenôrizni. Ahol lehetetett

az adott ország meteorológiai szolgálatához fordultunk, de levelünkre sajnos nem mindig kaptunk választ. Ha így

nem sikerült az adatot ellenôrizni, akkor az adott ország valamelyik meteorológusa által írt cikkben próbáltunk az

adat nyomára bukkanni, ha ez sem járt eredménnyel, akkor kénytelenek voltunk más ország meteorológiai szol-

gálatának az adatait felhasználni. Mivel az Oroszországgal/Szovjetunióval kapcsolatos rekordok között nagyon sok

volt a kérdéses adat, ezért megpróbáltunk kapcsolatba lépni az Orosz Hidrometeorológiai Szolgálattal, de levelünkre

eddig sajnos nem kaptunk választ.

A meteorológiai rekordok között néhány hihetetlent is találtunk, köztük olyanokat is, amelyek szerepeltek valamely

szolgálat honlapján, de ezeket a felsorolásban nem szerepeltetjük, csak itt ejtünk róluk néhány szót. Ilyen rekord

például a legnagyobb jégesô szemcse, amelynek a súlya állítólag 15 kg volt, és 1995. április 3-án esett Kína

Guangdong tartományában. Ehhez hasonlóan nehezen hihetô, hogy 1887. január 28-án Fort Keough-ban (USA -

Montana) 38 cm, vagy 1971 telén Bratszkban (Oroszország) 30,5 cm átmérôjû hópehely hullott volna.

Szintén komoly gondok adódtak az európai hômérsékleti rekordoknál is. Az abszolút maximum  hômérséklet a

legtöbb meteorológiai honlapon a spanyolországi Sevilla városához kapcsolódik (+51 °C - 1876. július 30, illetve +50 °C

- 1881 augusztus 4.), de ezt a spanyolok nem tekintik hivatalosnak, mert a mérés helye meteorológiailag nem volt

megfelelô. Bár a spanyol meteorológusok szerint a Guadalquivir folyó völgyében (Sevilla is itt található) elôfordul-

hat 50 fok körüli hôség, de hivatalos mérés ezt még nem erôsítette meg.

Az európai abszolút minimumot minden szolgálat szerint az oroszországi Uszty Sugorban mérték, de a rekord ideje

és a hozzá tartozó idôpont különbözik.

Az amerikai kontinens adatait Dél- és Észak-Amerikára bontottuk, és Észak-Amerikánál a grönlandi és a konti-

nensen mért rekordokat is feltüntettük.
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Idôjárási rekordok Magyarországon



A csapadék rekordoknál majdnem minden rekord az indiai Cherrapunji városához, illetve az Indiai-óceánban fekvô

Réunion szigetéhez kapcsolódik, ezért külön feltüntettük azokat a rekordokat, amelyek a Nyugati- vagy az Északi-

féltekéhez kapcsolódnak, és nem szerepelnek a világrekordok között. Mivel a rekordok gyakran trópusi ciklonhoz

kapcsolódnak, ezért a ciklonok nevét is odaírtuk.

Végezetül felsorolunk néhány honlapot, ahol érdekes meteorológiai adatok, rekordok találhatók: 

www.ncdc.noaa.gov http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_weather_records

www.cherrapunjee.com www.angelfire.com 

www.statcan.ca www.infoplease.com

http://hypertextbook.com/facts/2000/MichaelLevin.shtml www.airninja.com/articles

www.wettergefahren-fruehwarnung.de/Artikel www.city-data.com/forum/weather

www.meteo-net.it/statistiche/estremi.aspx www.inm.es

www.keno.org http://wmo.asu.edu

www.worldclimate.com www.meteochile.cl

www.bom.gov.au

Jelmagyarázat
Vastag (félkövér) betûvel írt adat - Az adott ország meteorológiai (hidrometeorológiai, katonai meteorológiai, stb.)

szolgálatától származik az adat, vagy az adott ország meteorológusa írta le tudományos folyóiratban, vagy fénykép-

pel van dokumentálva (pl. jégesô). Az adat közel 100%-os megbízhatóságú.

Normális vastagságú betûvel írt adat - Az adat más ország meteorológiai szolgálatától származik, vagy az adott

ország meteorológiai szolgálatát felügyelô minisztérium (vízügyi, környezetvédelmi, turisztikai, honvédelmi, stb.)

adta ki, vagy az Encyclopedia of Climate and Weather címû kiadványból vettük ki. Az adat nagy megbízhatóságú, de

nem 100 százalékig biztos. 

Dôlt betûvel írt adat - Az adat forrása nem meteorológiával foglalkozó újság, weblap, stb., vagy az adatot az adott

ország meteorológiai szolgálata kérdésesnek minôsítette. Az adat megbízhatósága kérdéses.

Azokat a neveket, amelyek szerepeltek a Világatlaszban, az ott megtalálható formában írtuk le. Ha nem szerepel-

tek, akkor a következô módszert alkalmaztuk:

A szláv vagy arab neveket a magyar kiejtés szerint írtuk át.

Az angol neveknél az ismert, gyakori szavakat (fok, sziget, stb.) magyarra fordítottuk, de a nevet változatlanul

hagytuk.

A spanyol, francia, német neveknél az eredeti írásmódot hagytuk meg.

Az egyéb nyelveknél (kínai, hindi, stb.) az angol átírást használtuk.

Amennyiben az adott ország többnyelvû, és az adott településnek van másik nyelvû neve is (Ausztrália, Kanada,

Guadeloupe, stb.), akkor mind a két nevet feltüntettük, de elsônek az angol nyelvû nevet.

Egyes adatoknál (hômérséklet, csapadék, stb.) az egymás közelében lévô, különbözô országokból vagy évekbôl szár-

mazó adatokat is feltüntettük, hiszen pl. a csapadék átlagnál sok függ attól, hogy hány év adatából lett kiszámolva.

Az észlelt abszolút maximum- és minimumhômérsékletek
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Kontinens Hômérséklet (°C) Helység Ország/Tartomány Tf. Magasság (m) Dátum

Világ 58,0 El Azizia Líbia 112 1922. IX. 13.
-89,2 Vosztok állomás Antarktisz/Wilkes-föld 3412 1983. VII. 21.

Európa 48,8 Sevilla - Cazalla Spanyolország 1926. VIII. 30.

48,5 Catenanuova Olaszország/Szicília 170 1999. VIII. 20.
47,8 Murcia - Instituto Spanyolország 46 1876. VII. 29.
-58,1 Uszty Sugor Oroszország 85 1978. XII. 31.

-55,0 Uszty Sugor Oroszország 85 1956. II. 11.

Ázsia 53,9 Tirat Tsvi (Tirat Zevi) Izrael -220 1942. VI. 22.
-71,2* Ojmjakon Oroszország/Jakutföld 798 1926. I. 27.
-67,8* Ojmjakon Oroszország/Jakutföld 798 1933. II. 6.
-67,8* Verhojanszk Oroszország 106 1892. II. 5. és 7.

Afrika 58,0 El Azizia Líbia 112 1922. IX. 13.
-23,9 Ifrane Marokkó 1631 1935. II. 11.

Észak-Amerika 56,7** Greenland Ranch - Death Valley USA, Kalifornia -54 1913. VII. 10.
53,9 Furnace Creek Ranch - Death Valley USA, Kalifornia -54 1998. VII. 17.
-66,1 Northice Grönland 2338 1954. I. 9.
-63,0 Snag Kanada, Yukon 645 1947. II. 3.
-62,1 Prospect Creek Camp USA, Alaszka 1971. I. 23.



* – A -71,2 fok extrapolált hômérséklet, a többi közelítô érték, mert a használt hômérôk a nagy hidegben nem mértek pontosan.

** – A hômérô valószínûleg 1,2 m magasan volt, nem a ma használatos 2 m-es magasságon.

*** – A szabványtól eltérô hômérôvel mérték, így az ausztrálok nem fogadják el, de sok ország honlapján szerepel.

Csapadék világrekordok:
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Kontinens Hômérséklet (°C) Helység Ország/Tartomány Tf. Magasság (m) Dátum

Dél-Amerika 49,1 Villa de María Argentína, Córdoba 1920. I. 02.

48,9 Rivadavia Argentína 206 1905. XII. 11.

-39,0 Valle de los Patos Superior Argentína, San Juan 1972. VII. 17.

-32,8 Sarmiento Argentína, Chubut 267 1907. VI. 1.

Ausztrália 53,1*** Cloncurry Queensland 189 1889. I. 16.
50,7 Oodnatta Dél-Ausztrália 117 1960. I. 2.
-23,0 Charlotte's Pass Új-Dél-Wales 1755 1994. VI. 29.

Óceánia 42,2 Tuguegarao Fülöp-szigetek 206 1912. IV. 29.

-14,1 Mauna Kea USA, Hawaii 4188 1979. V. 17.

Antarktisz 15,0 Vanda állomás Scott-part 15 1974. I. 5.
89,2 Vosztok állomás 3412 1983. VII. 21.

Idôtartam mm Helység Ország/Tartomány Dátum Trópusi ciklon neve

1 perc 38.1 Barst (Basse Terre) Guadeloupe 1970. XI. 26.

31.2 Unionville USA, Maryland 1956. VII. 4.

15 perc 198 PlumbPoint Jamaica 1916. V. 12.

20 perc 205.7 Curtea de Arges Románia 1889. VII. 7.

42 perc 304.8 Holt USA, Montana 1947. VI. 22.

1 óra 401 Shangdi Kína 1975. VII. 3.

6 óra 840 Mudocaidoang Kína, Belsô-Mongólia 1977. VIII. 1.

12 óra 1144 Foc-Foc La Réunion 1966. I. 7-8. Denise

24 óra 1825 Foc-Foc La Réunion 1966. I. 7-8. Denise

48 óra 2466 Aurere La Réunion 1958. IV. 8-10. Név nélküli ciklon

72 óra 3929 Commerson La Réunion 2007. II. 24-27. Gamede

96 óra 4869 Commerson La Réunion 2007. II. 24-28. Gamede

7 nap 5003 Commerson La Réunion 1980. I. 21-27. Hyacinthe

10 nap 5678 Commerson La Réunion 1980. I. 18-27. Hyacinthe

15 nap 6083 Commerson La Réunion 1980. I. 14-28. Hyacinthe

1 hónap 9300 Cherrapunji India, Meghalaya 1861. VII. 1-31.

2 hónap 12767 Cherrapunji India, Meghalaya 1861. VI. 1. - VIII. 31.

3 hónap 16369 Cherrapunji India, Meghalaya 1861. V. 1. - VIII. 31.

6 hónap 22454 Cherrapunji India, Meghalaya 1861. IV. 1. - IX. 30.

1 év 26461 Cherrapunji India, Meghalaya 1860. VIII. 1. - 1861. VII. 31.

1 naptári év 24555 Cherrapunji India, Meghalaya 1974. I. 1. - 1974. XII. 31.

2 év 40768 Cherrapunji India, Meghalaya 1860. I. 1. - 1861. XII. 31.

Idôtartam mm Félteke Hely Ország/Tartomány Dátum Trópusi ciklon neve

1 óra 305 Nyugati-félteke Holt USA, Montana 1947. VI. 22.
305 Kilauea Sugar Plantation USA, Hawaii 1956. I. 24-25.

24 óra 1634 Északi-félteke/Nyugati-félteke Isla Mujeres Mexikó, Quintana Roo 2005. X. 21-22. Wilma
1563 Északi-félteke Cherrapunji India, Meghalaya 1995. VI. 16.
1250 Északi-félteke Paishih Tajvan 1963. IX. 10-11. Gloria

42 óra 1746 Északi-félteke/Nyugati félteke Isla Mujeres Mexikó, Quintana Roo 2005. X. 20-22. Wilma

96 óra 3721 Északi-félteke Cherrapunji India, Meghalaya 1974. IX. 12-15.

Csapadék félteke rekordok, amelyek a világrekordok között nem szerepelnek:

´

´

´
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Az átlagos évi csapadékmennyiség maximuma és minimuma, valamint az, hogy mely évek/hány év
adataiból lett átlagolva

* – Becsült csapadékmennyiség

Egyéb meteorológiai világrekordok
Hômérséklettel kapcsolatos rekordok

Legalacsonyabb évi középhômérséklet: -56,6 °C, Plateau állomás
– Antarktisz – Reine Maud-föld (79°15'S, 40°30'E)

Legalacsonyabb havi középhômérséklet: -73,2 °C, Plateau állomás 
– Antarktisz – Reine Maud-föld – 1968. július

Legmagasabb évi középhômérséklet: +34,4 °C, Dallol – Etiópia – 1960-1966

Legmagasabb felszínhômérséklet: +93,9 °C, Furnace Creek Ranch 
– Death Valley – USA – California – 1972 július 15.

Legnagyobb hôingás (absz. min./absz.max.) 104,5/106,4 °C (-67,8/36,7/-69,8/36,6)   Verhojanszk – Oroszország

– Jakutföld

Legkisebb hôingás (absz. min./absz.max.) 11,5 °C,    (31.4/19.9)  – Saipan – Mariana-szk. – Csendes-óceán

Leghosszabb forró idôszak: 161 egymást követô napon volt a hômérsékleti maximum 37.8 °C (100 °F)
felett Marble Bar – Ausztrália  – 1923. október 30. – 1924. április 7.

Legnagyobb hômérséklet emelkedés: 27,2 °C, 2 perc alatt (-20/7,2)   – Spearfish 
– USA – Dél-Dakota – 1943. I. 22.

Legnagyobb hômérséklet csökkenés: 33,3 °C, 27 perc alatt (13,3/-20) – Spearfish 
– USA – Dél-Dakota – 1943. I. 22.

Az ablakok megrepedtek a nagy hôingástól, amelyet ugyanazon a reggelen okozott a "chinook" nevû szél.
Legnagyobb hômérséklet csökkenés: 26 °C, 15 perc alatt – Rapid City – USA – Dél-Dakota – 1911. I. 10.
Legnagyobb hômérséklet emelkedés 1 nap alatt: 57,2 °C (-47,8/9,4) – Loma – USA - Montana – 1972. I. 14-15.
Legnagyobb hômérséklet csökkenés 1 nap alatt: 55,6 °C (6,7/-48,9) – Browning – USA – Montana – 1916. I. 24.
Legnagyobb hôingás (min/max) egy adott napon: 41,7 °C (-11,1/30,6) – Deeth – USA – Nevada – 1954. IX. 21.

Kontinens Csapadék (mm) Helység Ország / Tartomány Tf. Magasság (m) Évek száma /
periódus

Világ 13299* Lloro Kolumbia 158 29

12029 Cherrapunji India, Meghalaya 1431 1973-2005
11873 Mawsynram India, Meghalaya 1398 1941-79

0,5 Arica (San Marcos de Arica) Chile 29 1964-2001

Európa 4648 Crkvica Crna Gora (Montenegro) 1015 22

162,5 Asztrahány Oroszország 14 25

Ázsia 12029 Cherrapunji India, Meghalaya 1431 1973-2005
11873 Mawsynram India, Meghalaya 1398 1941-79

11565/11314 Cherrapunji India, Meghalaya 1431 1931-1960/1851-1960

45,7 Aden Jemen 7 50

Afrika 10450 Ureca Egyenlítôi-Guinea, Bioko

10287 Debundscha Kamerun 9 32
0,7 Dakhla oázis Egyiptom 111 1932-1985

<2,0 Haifa vádi (Wadi Halfa) Szudán 183

Észak-Amerika 6655 Henderson Lake Kanada, Brit-Kolumbia 35
30,4 Batagues Mexikó 5 14

Dél-Amerika 13299* Lloro Kolumbia 158 29

11770 Tutunendo Kolumbia

8970 Quibdo Kolumbia 36 16
0,5 Arica (San Marcos de Arica) Chile 1964-2001
0,5 Quillagua Chile

0,6 Iquique Chile

Ausztrália 8312 Bellenden Ker Ausztrália, Queensland 1555 34
105 Mulka (Troudaninna) Ausztrália, Dél-Ausztrália 14 42

Óceánia 11685 Mt. Wai'ale'ale' USA, Hawaii, Kauai-sz. 1566 1931-62
226 Puake USA, Hawaii 2 13

Antarktisz nincs adat
20,2 Amundsen-Scott állomás Déli-sark 2793 10



Csapadékkal kapcsolatos rekordok
Leghosszabb csapadék nélküli idôszak: 19 év Vádi Haifa (Wadi Halfa) – Szudán

14 év San Marcos de Arica (Arica) – Chile – 1903. X. - 1918. I.

Átlagosan legtöbb csapadékos nap egy évben: 335 nap Mt. Wai'ale'ale' – USA – Hawaii – Kauai-sziget
325 nap Bahia Félix – Chile 

Legnagyobb jégesô szemcse: átmérô: 17,8 cm, kerület: 47,6 cm – Aurora – USA – Nebraska – 2003. VI. 22.
Súly: 1,02 kg – Gopalganj – Banglades – 1986. IV. 14.

Legtöbb hó egy év alatt: 31,1 m – Mt. Rainier – USA   – 1971. II. 19. – 1972. II. 18.
Legtöbb hó egy szezonban: (Július 1 - Június 30.):  28,96 m – Mt. Baker – USA – Washington – 1998-1999.
Legtöbb hó egy hónapban: 991 cm – Tamarack – USA– Kalifornia – 1911. január
Legtöbb hó egy hóviharból: 480 cm – Mt. Shasta – USA – Kalifornia – 1959. II. 13-19.
Legtöbb hó egy nap alatt: 192,5 cm – Silver Lake – USA – Colorado – 1921. IV. 14-15.

Szélhez kapcsolódó rekordok:
Legerôsebb széllökés: 484±32 km/h – 3 másodperces lökés – Oklahoma City (USA – Oklahoma) közelében, egy tornádó

tölcsérében mérte egy DOW (Doppler On Wheels) doppler radar – 1999. V. 3.
Legerôsebb anemométerrel mért lökés: 103,3 m/s (372 km/h) – Mt. Washington – USA – New Hampshire – 1934. IV. 12.
Legerôsebb éves átlagos szélsebesség: 22,4 m/s (80,6 km/h) – Denison-fok (Cape Denison) – Antarktisz – 1995. I. 1.–

1995. XII. 31.
19 m/s (68,4 km/h) – Denison-fok (Cape Denison) – Antarktisz – 1912. II.-1914. X.
17,9 m/s (64,4 km/h) – Port Martin – Antarktisz – Adélie-föld

Legerôsebb havi átlagos szélsebesség: 29,1 m/s (104,8 km/h) – Port Martin – Antarktisz – Adélie-föld – 1954. III. 1-31.
Legerôsebb napi átlagos szélsebesség: 48,3 m/s (174 km/h) – Port Martin – Antarktisz – Adélie-föld

Légnyomással kapcsolatos rekordok:
Legalacsonyabb tengerszinti légnyomások:

850 hPa – Egy tornádó tölcsérében – Manchester közelében – USA – Dél-Dakota – 2003. VI. 24.
870 hPa – A Tip szupertájfun szeme a Csendes-óceánon – 1979. X. 12. (16°44'N, 137°46'E)
882 hPa – A Wilma hurrikán szeme Honduras és a Kajmán-szigetek között – 2005. X. 19.
892.3 hPa – Craig Key (Matecumba Key) – USA - Florida – A "Labor Day" hurrikánban – 1935. IX. 2. 

– Szárazföldön eddig mért legalacsonyabb légnyomás (kivéve tornádó).

A legmagasabb tengerszinti légnyomások: 
1085.6 hPa - Tosontsegel - Mongólia - Khövsgöl - 2001. XII. 19.

1083.3 hPa - Agata - Szovjetunió/Oroszország - 1968. XII. 31.

Villámlással, zivatarral kapcsolatos rekordok:
A leghosszabb villámcsapás: 190 km – 2001. X. 13.

Legtöbb villámcsapás évente: 70/km2 – Kongói Köztársaság

Legtöbb zivataros nap évente: 322 – Bogor – Indonézia – Jáva – 1916/1920

Fövényi Attila
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ÚÚjj  kköönnyyvv      ÚÚjj  kköönnyyvv      ÚÚjj  kköönnyyvv

Tasnádi Péter és Weidinger Tamás szerkesztésében, az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában megjelent a

Klasszikus dinamikus meteorológiai példatár

I. kötete. A közel 400 oldalas mû nem csak példákat és megoldásokat tartalmaz, hanem minden fejezet

bevezetôje rövid elméleti útmutatással segíti az olvasót. A szerkesztôk mellett Bordás Árpád, Geresdi István,
Gyuró György és Horváth Ákos vettek részt a gazdag példatár írásában.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat május 3-án ünnepli a

születésnapját. Czelnai Rudolf is. Van abban valami sorssze-

rûség, hogy a magyar meteorológia történetében legnagyobb

karriert befutott meteorológus, az intézmény egyik legnagyobb

fia, s az intézmény, amely oly sokat köszönhet neki, egy napon

születtek. Illô, hogy kiemelt évfordulóján ünnepséggel kö-

szöntsük. Hetvenöt év, egynegyed híján egy évszázad!

Csodálatos lett volna, ha az intézetet és híres elnökét egy napon

köszöntöttük volna, de a mindennapok forgatagában, – valljuk

be férfiasan – csak a tárgynapot megelôzôen jutott eszünkbe,

hogy ma nemcsak saját magunkat kell(ene) ünnepelni. A

születésnap, nemcsak ünneplés, hanem megmérettetés. Alkalom

arra, hogy elgondolkozzunk viselt dolgainkon. A szakma nagy

öregjének ünneplése mindannyiunk közös megmérettetése.

Hajlamosak vagyunk arra, hogy csak örüljünk annak, hogy

valaki közülünk idôsebb lett, pedig mi felettünk is elszállt egy-

két év, évtized. Az emberi idô nem körben forog, hanem

egyenes vonalban fut elôre. Ez az oka, hogy az ember nem lehet

maradéktalanul boldog, mert a boldogság az ismétlôdés utáni

vágy. Amikor megünnepeljük a születésnapot, az idô egyenes

elôrefutását szeretnénk egy pillanatra megállítani, s maradékta-

lanul boldog lenni legalább addig, amíg a születésnap tart. Ezért

ilyenkor csak a szépre, a jóra emlékezünk. A szakember

jubileumán a szakmai sikerekre. Csokorba fogjuk az ünnepelt

eredményeit, s hozzáillesztjük a magunkét. Ô letett valamit az

asztalra. Adott nekünk egyet s mást. El kell gondolkoznunk

azon, hogy abból, amit kaptunk tôle, mennyit használtunk fel, s

mi, a szakma, a kollégák mit adtunk neki, a szakmának, az

intézménynek. Az nem kérdés, hogy Czelnai Rudolf a rábízott

talentumokkal jól bánt. S mi jól bántunk a ránk bízottakkal? A

jubileumi ülés errôl vagy csak errôl szól? Ez a mostani ülés

talán kicsit eltért a szokásos tudományos ülések megszokott

gyakorlatától. Vagy mégse? Abban biztos, hogy alaposan

megkésett. A cikkíró és köszöntô akkor is kérte, most is kéri az

ünnepelt bocsánatát. Az ilyenkor szokásos köszöntô szavak

mellé azt el kellett mondanom, hogy rám milyen hatással volt

az oktató, pardon a címzetes egyetemi tanár, a tudós, akinek

szakmai munkáját hasznosíthattam, s persze a hivatali vezetô,

akinek, sose gondoltam volna, hogy egyszer beülök a székébe.

Se a szék, se az elnöki iroda nem az, ahova még, mint egyetemi

hallgató szorongva, de némi büszkeséggel egyszer beléptem,

hogy aláírassam az indexemet. Az ünnepi ülés záró elô-

adásaként elhangzott összefoglalóban a tárgyszerûség mellett

ott volt a tanítvány csodálata, a tudós nyomdokaiban bukdá-

csoló szakember tisztelete és az intézetvezetés útvesztôiben

idônként elveszô hivatali utód csodálata is.

Hosszas egyeztetések után végre felvirradt október 11-e. 

A Szolgálat díszterme zsúfolásig megtelt. Eljöttek nemcsak a

szakma képviselôi, hanem a társtudományok, s szép számmal

az Akadémia X. és más osztályának tagjai is. Reméltük, hogy

személyes köszöntésre a felügyelô minisztert, a Meteorológiai

Világszervezet és a minisztérium képviselôit is sikerül meg-

nyernünk. Ez a törekvés nem járt teljes sikerrel. Mind a felü-

gyelô miniszter, dr. Fodor Gábor, mind a Meteorológiai

Világszervezet fôtitkára, Michel Jarraud személyre szóló le-

vélben köszöntötte az ünnepeltet, amelyeket az utolsó elôtti

elôadás után felolvastunk. Hat elôadásra került sor, melyek

közül három kimondottan tudományos jellegû, kettô szakmai

összefoglaló, egy az elôadóhoz fûzôdô személyes köszöntés

volt. Befejezésül egy szakmai életrajzi összegzés hangzott el.

Az elhangzott elôadások:

Bozó László: Megnyitó 

Mészáros Ernô: Óceánok-légkör kölcsönhatás: algák és

éghajlat 

Rácz Zoltán: Klíma régen és most: az írástudók felelôssége

Major György: Tudománymetria, folyóiratok

Weidinger Tamás: Felszín-légkör kölcsönhatások

Tóth Pál: Czelnai Rudolf, mint meteorológus szakos egye-

temi hallgató, aki hadmérnök, mérnök, geológus,

vagy polihisztor is lehetett volna.

Dunkel Zoltán: Czelnai Rudolf az OMSZ 16. elnöke

A megjelentek szép számán való örömünkbe azonban némi

üröm is vegyült. Végignézve az ünneplôkön, intézetünk fiata-

labb munkatársai mintha alacsonyabb arányban lettek volna

képviselve. Talán nekik a név már nem sokat mond, vagy úgy

gondolják, hogy ez inkább az „öregek” belügye. Ha igen, helyte-

lenül teszik. A jubileumi köszöntés példa, az ünnepelt példakép.

A jubileumi köszöntés egy kicsit saját magunk dicsérete is. Lám,

lám ilyen jók vagyunk, hogy közülünk is kinôhetnek ilyen

nagyságok. Szeretnénk ilyenek lenni vagy csak sajnáljuk, hogy

mi nem lehettünk ilyenek. Jó volna ilyen nagy és szép karriert

befutni. Ez, valljuk be ôszintén, nagyon keveseknek adatott meg.

S mielôtt ünnepi hangulatunk kesernyésbe fordulna, nem szabad

elfelejtenünk, hogy kell lenniük olyanoknak is, akik a járdán áll-

nak, és tapsolnak. És most örömmel tapsolunk és mondjuk, Isten

éltessen sokáig Rudi!

Dunkel Zoltán
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CZELNAI RUDOLF 75 ÉVES



A Debreceni Egyetem Agrár- és Mû-

szaki Tudományok Centrumának új

konferenciatermében került sor 2007.

október 16-án arra az ünnepségre, ame-

lyen Szász Gábor professzor urat kö-

szöntötték, aki szeptember 28-án ünne-

pelte 80. születésnapját.

Öt évvel korábban az Agrártudomá-

nyi Centrum konferencia szervezésével

köszöntötte az akkor 75 éves ünnepel-

tet. A közel száz fôs közönség elôtt

elhangzott elôadások anyaga külön

kötetben is megjelent (Jávor A. szer-
kesztô, 2003). A mostani ünnepségre

meghittebb és bensôségesebb hangu-

latban került sor. A konferenciaterem-

ben most csak egy-két fô képviselte

azokat az intézményeket, ahol az ünne-

pelt tevékenykedett, illetve azokat a

szakterületeket és tudományágakat,

ahol az ünnepelt – munkássága révén –

beírta magát a történelem-könyvek 

lapjaira. Jelen voltak így az Agrártu-

dományi Egyetem utódjának, a Debre-

ceni Egyetem Agrártudományi Centru-

mának vezetôi, a társegyetemek pro-

fesszorai, az agrometeorológia, a nö-

vénytermesztés és az ökológai vezetô

kutatói, valamint az Országos Mete-

orológiai Szolgálat és a Magyar Mete-

orológiai Társaság vezetô tisztviselôi.

A mintegy 40 fôs rendezvénytermet

így is megtöltötték az ünneplôk.

A rendezvényen három tudományos

elôadás hangzott el. Major György
akadémikus a környezeti elôrejelzé-

sekrôl beszélt, Búvár Géza, a nádud-

vari Kukorica és Iparnövény Termelési

Egyesülés (KITE Zrt.) vezérigazgatója

a szántóföldi öntözéssel szembeni mai

követelményeket mutatta be, Antal
Emánuel, az OMSZ ny. elnöke pedig

összefoglalta, hogyan járulnak hozzá

az agrometeorológiai kutatások ered-

ményei a modern növénytermesztés

fejlesztéséhez. Az elôadások után

elôbb Nagy János prorektor, centrum-

elnök köszöntötte az ünnepeltet, majd

tanítványok és munkatársak követték

egymást. Köszöntôt mondott az elô-

adókon kívül többek között Cselôtei
László akadémikus, a gödöllôi Szent

István Egyetem emeritus professzora,

Tar Károly, a Debreceni Egyetem

Meteorológiai Tanszékének vezetôje és

Dunkel Zoltán, az OMSZ elnöke. Régi

emlékeket idézett fel köszöntôjében

Berényi Dénes akadémikus, a deb-

receni Atommagkutató Intézet emeri-

tus professzora, aki gyermekfejjel

féltékenyen figyelte, hogyan egyen-

gette édesapja, a Meteorológiai Tan-

szék vezetôje a két fiatal aspiráns,

Justyák János és Szász Gábor életútját.

A Magyar Meteorológiai Társaság

nevében Major György elnök,

Ambrózy Pál társelnök, Pusztainé
Holczer Magdolna ügyvezetô titkár és

Gyuró György fôtitkár adtak át

jelképes születésnapi ajándékot az

ünnepeltnek, aki hosszú évekig volt az

MMT elnöke, a 2006-os tisztújító köz-

gyûlés óta pedig tiszteletbeli elnök.

Szerkesztôségünk nevében is továb-

bi jó egészséget és sikereket kívánunk!

(A Légkör szerkesztôsége nyugál-
lományba vonulásának évében interjút
készített Szász Gáborral /Ambrózy,
1997/.)

Hivatkozások:
Ambrózy P., 1997: Interjú dr. Szász Gábor egyete-

mi tanárral. Légkör XLII. évf. 3. sz. 2-8. old.

Jávor A. (szerkesztô), 2003: A „Légkör -

növény - talaj rendszer” tudományos ülés.

Debreceni Egyetem Agrártudományi Cent-

rum, Debrecen, 128 old.

Gyuró György
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A 80 éves Szász Gábor professzor 
köszöntése

(Gerô Tamás felvétele)

A köszöntô napjára 
egy 90 oldalas 

kiadvány jelent meg 
a Debreceni Egyetem

Agrártudományi
Centruma kiadásában
„Természeti energiák
használata és szolgál-

tatása a társadalomnak”
címmel, melyben az
elhangzott elôadások
szövege, az ünnepelt
életrajza és számos
fénykép található.
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I. Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferencia 
Miskolc, 2007. november 9–10

Elôször került Miskolcon megrendezésre

egy olyan diákkonferencia, amely kifeje-

zetten a földtudományok iránt érdeklôdô

középiskolások számára nyújtott megmé-

rettetési lehetôséget. A középiskolai tan-

tervekben igen kevés idô és figyelem jut

tisztán a földtudományi tudományterü-

leteknek, az ásványtannak, ôslénytannak,

csillagászatnak, meteorológiának, geofizi-

kának, illetve mûszaki jellegû energetikai

problémák tárgyalására. A Miskolci Egye-

tem Mûszaki Földtudományi Karának

Földtan – Teleptan Tanszéke és a Magyar-

honi Földtani Társulat Oktatási és Közmû-

velôdési Szakosztálya által 2007 novem-

berében rendezett esemény bizonyította,

hogy ennek ellenére igen sok diák mutat

érdeklôdést ezen területek iránt. 

Az elsô földtudományi diákkonferen-

cián két nap alatt négy szekcióban össze-

sen 49 elôadás hangzott el a csillagászat,

meteorológia, földtan, talajtan, geofizika,

geomorfológia, vízföldtan, ásványtan,

kôzettan, ôslénytan, energiahordozók és

környezetvédelem tématerületeirôl. A szak-

mai zsûrik igen érdekes, látványos prezen-

tációkat láttak, ugyanakkor meglepôen kivá-

ló és felkészült elôadókat hallgattak meg.

Minden tématerület legjobbjai díjakat kaptak,

továbbá számos különdíj is gazdára talált.

A meteorológia tématerületen 8 elôadás

hangzott el, témáját tekintve egyrészt nép-

szerû területekrôl, a globális felmelegedés-

rôl (Andics Katalin), a magyarországi

tornádókról (Major Enikô, Jónás Csaba),
a klíma és az energia kapcsolatáról

(Balassi Márton) szóltak. Másrészt pedig

nagyon speciális területekrôl, a termik-

képzôdés és a vitorlázórepülés kapcsola-

táról (Oláh Alexandra), légköroptikai

jelenségekrôl (Lakatos Carmen) esett szó.

A további elôadások meteorológiai adat-

sorok elemzését választotta, így a Balogh
Anna, Mester Orsolya páros kiskunhalasi

téli hômérsékleteket vizsgált, Nemes Ákos
és Kovács Lóránt a pannonhalmi Várhegy

idôjárásával foglalkozott, míg Földes
Bettina és Földes Krisztina Mélykúton

2006 és 2007 nyarán mért a hômérsékleti

adataikat hasonlították össze.

A meteorológiai tématerület helyezett-

jei a következôk: 

1. Balassi Márton: Klíma és energia (Bo-

ronkay György Mûszaki Középiskola és

Gimnázium, Vác);

2. Nemes Ákos, Kovács Lóránt: A pannon-

halmi Vár-hegy idôjárásának alakulása

az elmúlt száz évben (Pannonhalmi

Bencés Gimnázium és Kollégium,

Pannonhalma);

3. Földes Bettina, Földes Krisztina: Hômér-

sékleti adatsorok összehasonlítása

(Bibó István Gimnázium, Kiskunhalas).

Tar Károly zsûri elnöktôl minden elôadó

megkapta a Magyar Meteorológiai Társaság

és az Országos Meteorológiai Szolgálat

könyvcsomagját. A rendezôktôl pedig min-

den résztvevô emléklapot és értékes köny-

veket vehettek át munkájuk jutalmául.

A diákkonferenciát a szervezôk a 2008-

ban is újra megrendezik, és reméljük a

meteorológiai tématerület iránt jövôben is

nagy lesz az érdeklôdés. A rendezvény

fôszervezôje Dr. Hartai Éva volt, a Mis-

kolci Egyetem Földtan – Teleptan Tanszé-

kének egyetemi docense.

Bíróné Kircsi Andrea

Dr. Tar Károly Debreceni Egyetem

Meteorológiai Tanszékének vezetôje, a

DE Földtudományi Intézetének igazga-

tója 2007. október 27.-én töltötte be 60.

életévét. 2007 novemberében ünnepé-

lyes keretek között köszöntötték ez al-

kalomból munkatársai, kollégái, barátai

és tanítványai. A tiszteletére rendezett

fogadásra az ország szinte minden ré-

szérôl érkeztek vendégek. Szombat-

helytôl Beregszászig, Soprontól Sze-

gedig Debrecenbe látogatott sok kedves

barát és pályatárs, hogy tiszteletüket

tegyék az ünnepelt elôtt. Számos kö-

szöntô hangzott el, a legtöbb az Egye-

tem társtanszékei részérôl. A Magyar

Meteorológiai Társaság képviseletében

Ambrózy Pál kívánt erôt és jó egész-

séget munkájához. 

A DE Meteorológiai Tanszék jelen-

legi munkatársai (Dr. Szegedi Sándor,

Bíróné Kircsi Andrea, Tóth Tamás,

Rózsavölgyi Kornél, Bartók Blanka,

Szilágyi Katalin, Szabóné Géczi

Mária és Szûcs Attila) egy tisztelet-

kötettel köszöntötték az ünnepeltet. 

„Felütve a kötetet és egy pillantást

vetve a szerzôk névsorára, valamint a

tanulmányok címeire láthatjuk, hogy a

meteorológia-klimatológia mellett a

földtantól a természet és társadalom-

földrajzon át a fizikáig a tudományok

széles palettájáról kerülnek ki hazai és

külföldi szerzôink munkái. (..) Az

ünnepelt a szélenergia kutatásának

egyik legnagyobb hazai szaktekinté-

lye, aki a szakmai mellett a meteo-

rológia és a szélenergia iránt érdek-

lôdô civil körökben is elismert.

Minden fórumon, az ismeretterjesztô

televíziós elôadástól az Akadémián,

vagy nemzetközi konferenciákon tar-

tott tudományos elôadásokig, követ-

kezetesen képviseli a szélenergia

hasznosítás ügyét. Mély szakmai

elkötelezettsége és igényessége mel-

lett közkedveltségét humorának,

közvetlenségének is köszönheti. Még

a legszárazabb levezetésekbe is képes

némi tréfát csempészni.” -olvashatjuk

a Szegedi Sándor által írott köszön-

tôben. 

Bíróné Kircsi Andrea

Dr. Tar Károly 60 éves



A viharjelzési szezon immáron har-

madik éve a 40/2005-ös BM rendelet-

nek megfelelôen április elsejétôl ok-

tóber végéig tartott. A viharjelzések

meteorológiai kiszolgálása nappal 

(08 órától 20 óráig) Siófokról, éjszaka

(20 órától 08 óráig) Budapestrôl

került ellátásra. A viharjelzésben

legtöbb (37 éves!) tapasztalattal ren-

delkezô kollégánk, dr. Bartha Imre
obszervatórium vezetô az idén nyug-

állományba vonult, így már csak 3

hónapban  tudott részt venni az elôre-

jelzô – viharjelzô szolgálatban.

Ezúton is köszönjük több évtizedes

lelkiismeretes munkáját.

A 2007-es idény idôjárása változa-

tos, és több vonatkozásban rekordot

döntögetô volt. 2007-ben megnôtt a zi-

vatarok gyakorisága, a heves viharok

(90 km/ó sebességet elérô vagy meg-

haladó szelek) elôfordulása az 1990-

tôl vezetett nyilvántartás szerint (10 tó

körüli automata szélmérô adatai

alapján) még nem volt ilyen magas. A

július 16–22-i héten pedig olyan tartós

kánikula alakult ki, ami igen ritka, sôt

Siófokon még nem volt példa a

mérések kezdete óta! A másodfokú vi-

harjelzések fenntartási ideje a vihar-

jelzési törzsidôszakban az átlagoshoz

képest 18–22%-kal megnövekedett.

A Balaton iránt az üdülôközönség

részérôl ugyanakkor megnôtt az ér-

deklôdés. A tó látogatottsága az év el-

sô hét hónapjában a kereskedelmi

szálláshelyek foglaltsága alapján 

10,9%-kal nôtt a tavalyi hasonló

idôszakhoz képest. Több figyelem

irányult a balatoni viharjelzésekre is,

és néhányan, – különösen a sportszer-

kölcsönzôk és a horgászok – soknak

és többször indokolatlannak találták a

másodfokú viharjelzések fenntartását.

2007-ben a Balatoni  Vízirendészeti

Rendôrkapitányság tájékoztatása sze-

rint április 1-tôl október 31-ig 16

(2006-ban tíz) fô fulladt a Balatonba.

Ebben az évben 122 alkalommal 211

fürdôzô, vagy hajózó személyt men-

tettek ki a vízbôl, ami szintén növe-

kedést jelent a tavalyihoz képest.

Szerencsére egyetlen olyan halálos

kimenetelû vízi baleset sem történt,

amely elmaradt, vagy kései viharjelzés

következménye lett volna.  90 km/ó-t

elérô, vagy meghaladó szélsebességet

13 (2006-ban 5) napon regisztrált a

Balaton partján üzemelô 10 automata

mérômûszer valamelyike. A Kataszt-

rófavédelem fényjelzô állomásai a

Balaton nyugati medencéjében 2498, a

keleti medencében 2372, a Velencei-

tónál 1887 órán át üzemeltek kisebb-

nagyobb megszakításokkal.

A 2007. évi viharjelzési 
szezon idôjárásának fôbb
jellemzôi
A 2007-es szezon tehát nagy viharok-

ban és zivatarokban is bôvelkedett. 

A hét hónapra összesített csapadék-

mennyiség a térségben általában elér-

te, illetve meg is haladta a sokévi

átlagot (Siófok, Keszthely, kb. 112%).

A csapadékmennyiség eloszlása azon-

ban most sem volt egyenletes. Április

volt a legszárazabb, amikor mindössze

néhány mm esô esett, míg augusztus-

ban általában 100–200 mm-t mértek,

ami helyenként megfelelt a sokéves

átlag 2.5–3-szorosának (1. ábra). Az idei

szezonra jellemzô volt a zivatarok

nagy száma (2. ábra), és az, hogy

gyakran jelentôs mennyiségû csapadék

esett egy-egy zivatarcellából. A szezon

folyamán többfelé hullott jégesô, volt

ahol 2–3 alkalommal is.  Májusban és

szeptemberben szintén az átlagosnál

nagyobb mennyiségû csapadék hullott,

májusban jellemzôen 80-90 mm, de pl.

Keszthelyen és Tapolcán 110 mm-t is

mértek. Szeptemberben a nyugati me-

dence térségében 70–100 mm volt a

jellemzô, de Cserszegtomajon pl.

120.5 mm-t mértek. Június, és július

általában az átlagosnál szárazabb volt.

Júniusban a sokévi átlag 70–90%-a

hullott le, de pl. Tihanynál a csapa-

dékösszeg már megfelelt a sokévi

átlagnak. A nyári hónapok közül jú-

lius volt a legszárazabb, a sokévi

átlagnak csak mintegy 50–75 százalé-

ka esett. A Balaton vízháztartása szem-

pontjából ez a júliusi forró idôszak volt

a legkritikusabb, amikor a kevés csa-

padék és a rendkívüli meleg során na-

ponta fél centiméterrel csökkent a

vízszint. Augusztusban a csapadékos

idôszak csak 10-étôl kezdôdött, amely

a Balatonnak idôben, de a szántóföldi

növényeknek sok helyen már késôn

érkezett. (Az idei legalacsonyabb vízál-

lás augusztus 10. körül volt 85 cm-rel).

Az átlagos szélsebesség a siófoki

mérések szerint a május, szeptember

és október hónapokban nagyobb volt

a megszokottnál, a július és augusztus

pedig az átlagoshoz közeli volt. A

szeles napok számát tekintve májustól

augusztusig minden hónapban 22–26

volt azon napok száma (3. ábra), ami-

kor a szélsebesség elérte, vagy meg-

haladta a 40 km/ó sebességet a

Balaton valamely térségében, vagy az

egész Balatonon. (Összehasonlítás-

ként: 2000-tôl  2006-ig  ez a szám

átlagosan mintegy 20 nap volt.)  A he-
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A 2007. ÉVI BALATONI ÉS 

VELENCEI-TAVI VIHARJELZÉSRÔL

Bevezetés

1. ábra:  A havi csapadékösszegek alakulása a
Balatonnál 

2. ábra A zivataros napok megoszlása néhány
balatoni állomáson 



ves viharok elôfordulása is megnö-

vekedett. Májustól októberig minden

hónapban volt 90 km/ó-t elérô, vagy

meghaladó szélvihar. Májusban egy

alkalommal, 15-én egy lassan mozgó

hidegfrontot ért utol a magassági

hideg levegô, melyhez az 500 hPa-os

szint fölött JET is társult. A kifejlôdô

zivatarok közül egy Balatonaliga

térségén áthaladva 16 óra 7 perckor

110 km/ó szélsebességet eredménye-

zett délnyugati irányból (Az elôzôleg

megerôsödô északnyugati szelet át-

fordítva). Egy órával késôbb a

Velencei-tónál is zivatar környeze-

tében 97 km/ó-s szélroham jött létre.

Zivatarok június és augusztus

hónapokban fordultak elô leggyak-

rabban. Jellemzô, hogy május 23 és

június 14 között majd minden nap,

nemegyszer naponta két három hul-

lámban is alakultak ki zivatarok a

Balaton térségében, ennek megfele-

lôen gyakran került sor a viharjelzé-

sek kiadására is (1. táblázat). Júni-

usban 4 alkalommal volt erôs vihar, és

mindegyik zivatarokhoz kötôdött.

Ebbôl három hasonló idôjárási

helyzetben, egymás után következô

napokon játszódott le, június 5-én, 6-

án, 7-én, jellemzôen frontmentes

idôben. A talajközelben mérsékelt,

vagy élénk változó irányú, a tro-

poszférában élénk vagy erôs keleties

áramlás volt. A Földközi-tenger

térségében alacsony-nyomású terület,

a keleti medencéje felett pedig ciklon

helyezkedett el, míg Észak-Európa

feletti centrummal anticiklon húzó-

dott. A két légörvény határán keleti

irányból mozogva, a nedves-labilis

levegôben konvergencia-vonalak men-

tén heves zivatarok fejlôdtek ki. A

június 5-ei zivatarlánc mentén a

Balatonnál 2 helyen 90 km/ó körüli,

még Sárbogárd térségében 100 km/ó-

t elérô szélrohamok alakultak ki.
Június 6-án Zánkánál 111 km/ó-t

(ugyanekkor Bfüred 101 km/ó), 7-én

szintén Zánkánál 95 km/ó sebességet

ért el az északkeleti, illetve délkeleti

szél. Június 21-én pedig egy észak-

nyugat felôl jövô hidegfront nyo-

mában kialakult zivatarlánc okozott

101 km/ó-s szelet Füreden. 

A nyári hónapok közül július volt a

legszelesebb, ekkor a hónap közepé-

nek kánikulai hetétôl eltekintve jel-

lemzôek voltak a tartósan szeles

idôszakok. Júliusban ugyancsak 4 al-

kalommal fordult elô erôs vihar. 10-ére

virradóra Balatonöszödnél 104 km/ó

sebességû északnyugati szelet mért az

automata, mely hidegfront átvonu-

lását néhány órával követôen jött

létre, egy konvergencia vonal mentén.

24-én a kánikulát megszüntetô máso-

dik, erôsebb hidegfront átvonulásakor

többfelé erôsödött 90 km/ó körülire a

szél. 28-án egy instabilitási vonal

okozott átmenetileg 96 km/ó sebes-

ségû szelet Balatonöszödnél. 30-án

pedig Balatonfüreden mért az auto-

mata 91 km/ó-s szelet egy északnyu-

gat felôl érkezô nagy hômérsékleti

gradiensû hidegfont frontálzónájában. 

Az augusztusi csapadékos, zivata-

ros hónapban két napon volt erôs

vihar. Az elsô – a tavalyihoz hason-

lóan – ismét augusztus 20-án, amikor

az Alpok felett hullámzó front elô-

terében az igen labilissá váló levegô-

ben sorra pattantak ki a heves zivata-

rok, többfelé jégesôvel, majd egy

instabilitási vonal is végigvonult a

Dunántúlon. Ekkor a Balaton keleti

szélénél egy felhôbôl lenyúló tor-

nádó-tölcsér is megfigyelhetô volt. A

balatoni szélmûszerek által mért leg-

nagyobb sebesség Siófoknál volt, 95

km/ó. A szezon legnagyobb vihara a

mérések szerint 23-án tört ki. Ekkor

Balatonaligán 125 km/ó, Szigligeten

103 km/ó szélsebességet jelzett az

automata. Az esti órákban egy szlové-

niai instabilitási vonal vonult át a

Balaton fölött. Az extrém nagy labi-

litás és elegendô nedvesség mellett a

troposzférában már 600 hPa-os ma-

gassági szinttôl egy délnyugati irányú

JET is közrejátszott az események

alakulásában. Errôl a viharról külön

cikkben részletesebb elemzés is talál-

ható a 2. oldalon.

Szeptemberben a szeles napok

nagyobb részében viharos szél-

lökések is elôfordultak, de csak egy

alkalommal volt 90 km/ó sebességet

is elérô szél.  18-án egy 8–10 fokos

lehûlést hozó hidegfront átvonulását

követôen többfelé volt 80–90 km/ó

sebességû szél, a maximumot, 93

km/ó-t Balatonfüreden mérte az auto-

mata. Aznap az országban, így a Dunán-

túlon is többfelé voltak – helyenként

igen nagy kiterjedésû – zivatarok, de a

Balatont akkor csak délnyugaton érin-

tették átmenetileg. Októberben a 7 vi-

haros szeles idôszakból hat a hónap

második felére esett. Október 22-én

az északnyugati szél sebessége Bala-

tonmáriánál szintén elérte a 90 km/ó

sebességet. Ekkor a Dunántúl egy

Dél-Olaszország középpontú mediter-

rán ciklon hideg oldalára esett. Az al-
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3. ábra: A napi maximális széllökések 
megoszlása  2007-ben

1. táblázat: A balatoni és velencei-tavi viharjelzések statisztikája 2007-ben



só és felsô troposzférában is viharos,

keleties irányú szél fújt. A radar-

mérések a Dunántúlon csak esôt és

záporokat jeleztek.

A Balatonra kiadott másodfokú

viharjelzések érvényességi ideje az

idén a teljes idôszaknak 18,7 száza-

lékára, a Velencei-tónál 13,6 száza-

lékára terjedt ki. A Balatonra kiadott

riasztások (átlagos) összbeválása 85

százalékos, a Velencei-tóra vonatko-

zóan 87 százalékos volt. 

A hômérsékleti viszonyokról el-

mondható, hogy a tavaszi, nyári hóna-

pok általában 2-3 fokkal melegebbek

voltak az 1961–1990-es évek átlagnál.

A legmelegebb július lett, amikor a

hónap átlaghômérséklete 23,5–23,9

fokot ért el. Még a csapadékos augusz-

tusban is melegebb volt az átlagoshoz

képest. Az ôszi hónapok idôjárása már

az átlagosnál hûvösebben alakult. Hô-

mérsékleti szempontból ugyancsak

július volt a legváltozékonyabb, július

10-én 20 fok alatt, egy héttel késôbb

pedig sorozatban 35 fok felett volt a

legmagasabb nappali hômérséklet. A

szezonban összesen 33 olyan nap volt,

amikor a napi maximum hômérséklet

meghaladta a 30

fokot, 8 napon pedig

35 fok fölötti hômér-

sékleteket mértek. A

8 napból 7 nap egyet-

len forró terminus-

ban volt, a július

16–22 közötti idôszakban. Ekkor volt

egyben az év legmelegebb napja is, 20-

án 38.1 fokot mértek Keszthelyen.

Siófokon július 16-án 37.7 fokkal meg-

dôlt az addigi abszolút  hômérsékleti

rekord, a korábbi érték 37.6 fok volt és

1946, illetve 1957 augusztusában

mérték. A Balaton közelében lévô vi-

szonylag nem régóta mûködô mérôál-

lomáson, Sümegen 20-án 40,0 fokot

mért az automata. A július 16.  és 22.

közötti hét (29. hét) átlaghômérséklete

Siófoknál 29,1 fok volt, míg a kö-

vetkezô legmelegebb hét a mérések

kezdete óta az 1950 június 30 és július

6 közötti hét. Ekkor az átlaghômérsék-

let, igaz csak napi négy mérésbôl 28,1

fok volt, Siófokon és Keszthelyen is. 

A Balaton vizének hômérséklete nem

döntött rekordot, részben a megfelelô

vízmennyiségnek köszönhetôen, rész-

ben pedig azért, mert a forró idôszakot

egy jóval hûvösebb elôzte meg. 

A vihar-elôrejelzésrôl és 
viharjelzésrôl szóló
tömegtájékoztatás
Az idôjárási tájékoztatások, elôre-

jelzések és viharjelzések az országos,

ill. helyi hatáskörû rádió és televízió

állomások, valamint Internet

(www.met.hu) szolgáltatás közvetíté-

sével kerültek nyilvánosságra, illetve

részletes tájékoztatást nappal a 

(91)-300-425, éjjel a (91)-300-424

emeltdíjas telefonszámokon lehetett sze-

rezni. A viharjelzések tóparti megje-

lenítését a Balaton körül 25, a

Velencei-tónál 2 fényjelzô lámpaegy-

ség végezte. Szeptembertôl Balaton-

földváron újabb viharjelzô lámpa

egységet állított rendszerbe az Or-

szágos Katasztrófavédelmi Fôigaz-

gatóság. Zamárdiban pedig jobban

látható helyre került áttelepítésre a

meglévô állomás.

A viharjelzések és a balatoni idô-

járási elôrejelzések éjszaka az OMSZ

központban a  Repülésmeteorológiai

és Veszélyjelzô Osztályon, nappal a

Siófoki Viharjelzô Obszervatóri-

umban készültek és jutottak el a

Balatoni Vizirendészeti Rendôrkapi-

tánysághoz, a Vízimentôk Balatoni

Szakszolgálatához és további meg-

rendelôkhöz, így például a Balatoni

Hajózási Részvénytársasághoz. A na-

gyobb vitorlásversenyek illetve tömeg-

rendezvények (pl. Balaton átúszás)

meteorológiai biztosítása ugyancsak

az Obszervatóriumból történt, amely-

hez a Balaton Fejlesztési Tanács

(BFT) nyújtott támogatást.

Zsikla Ágota
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A Katrina utóhatása
A hurrikán által 2005-ben az USA déli államaiban letarolt

erdôk nettó széndioxid kibocsátókká váltak. A NASA

mûholdas adatainak segítségével végzett kutatómunka ered-

ményét a Science magazinban publikálták. A fiatal erdôknek

a növényi fotoszintézis révén jelentôs szerepük van a légköri

széndioxid megkötésben. Egy ilyen katasztrófa

következtében az élô növények jókora hányada elpusztul,

csökken a fotoszintézis mértéke. Ráadásul az elhalt növényi

részek bomlásakor széndioxid szabadul fel. A becslések

szerint az érintett kb. 2 millió hektáros területen a Katrina

mintegy 320 millió fát pusztított el vagy károsított jelentôs

mértékben. A kár leginkább Mississippi, Louisiana és

Alabama államok erdeiben keletkezett. Az erdôk regene-

rálódása még hosszú évekig eltarthat s ezalatt több üveg-

házhatású szén-dioxidot juttatnak a légkörbe, mint ameny-

nyit megkötnek.

A kutatómunka során a Landsat-5 képei mellett a NASA

Terra mûholdjának MERIS felvételeit is felhasználták.

Emellett helyszíni méréseket és számítógépes modell-

számításokat is végeztek. Különbözô felszínborítás-típusok

jellegzetes sugárzást bocsátanak ki, ami a több hullámhosz-

szon dolgozó távézékelô mûholdak segítségével ele-

mezhetô. Így a vegetáció változása is jól nyomon követhetô.

A meglepô eredmény szerint ez az egyetlen természeti

katasztrófa közel akkora (60-100%) széndioxid kibocsátást

gerjesztett, mint amennyit e gázból az Egyesült Államok

összes erdei egy átlagos évben megkötnek.

Ûrkaleidoszkóp, XXI. Évf. 12. sz.
H. Bóna Márta

OLVASTUK
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2007. november 13-án elhunyt Török Dénes, aki közel 30

évig dolgozott szinoptikusként az Országos Meteorológiai

Szolgálatnál. Hamvait a kelenföldi Szent Gellért plébánia-

templom urnatemetôjében helyezték örök nyugalomra.

Szombathelyen született 1951. május 7-én. Matematika-

fizika szakon tanult az ELTE-n, amikor kollégiumi szo-

batársának példája nyomán felvette a meteorológus szakot

is. Szobatársával, Bozóki Istvánnal együtt voltak

pályakezdôk 1975-ben az akkor megalakult Általános

Repülésmeteorológiai Osztályon. Feladatuk a közforgal-

mon kívüli repülés meteorológiai kiszolgálása volt, emel-

lett a közúti igazgatóságok számára is készítettek elôre-

jelzéseket. A Vissy Károly vezetése alatt megkezdett

munka elôfutára volt annak, amit ma mezoszinoptikai

idôjárási analízisnek, nowcasting elôrejelzésnek, veszély-

jelzésnek és riasztásnak nevezünk. 1980-ban, az osztály

átszervezése után került át a rövidtávú elôrejelzôk csapa-

tához. Ettôl kezdve a „Várható idôjárás holnap estig”

kezdetû prognózisok megfogalmazása volt a feladata az

Idôjárási napijelentés címû kiadvány és az elôrejelzések

felhasználói részére, többek között a siófoki Viharjelzô

Obszervatóriumban és vitorlázórepülô versenyeken. Sike-

resen letette a Magyar Rádió nyelvi vizsgáját, és ettôl

kezdve rendszeres szereplôje lett a rádiós idôjárásjelenté-

seknek. 1985-tôl a Magyar Televízióban is közremûködött

az Ablak címû mûsor idôjárási tájékoztatóiban. Az OMSZ

történetét jellemzô sorozatos átszervezések, kisebb-

nagyobb létszámcsökkentések nyomán 2004 nyarán a

Duna Tévéhez igazolt. Ettôl kezdve a határon inneni és túli

magyarság számára készítette, és mutatta be elôrejelzéseit.

Dénessel egyetemista koromban ismerkedtem meg

személyesen, majd az 1980-as évek végén találkoztunk

gyakrabban, amikor másfél éven keresztül gyakornok

voltam az elôrejelzôk mellett. Ezek még más idôk voltak!

Számítógépek alkalmazása nélkül, numerikus elôrejelzô

modellek, digitális radar- és mûholdképek nélkül készültek

az elôrejelzések. Emlékszem akkori „nagy öregjeink”

mondására: „Hogyan készül a prognózis? Magad elé

teszed a szinoptikus munkatérképet, elôveszed a topográ-

fia-térképeket és a rádiószondás felszállásokat, és addig

nézed ôket, amíg ki nem kerekedik fejedben a prognózis

szövege.” Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a meteorológusi

felkészültség mellett nagy szerepe volt az intuíciónak, a

szakmai megérzésnek, a természet folyamatait felismerô

belelátásnak. Ma már pontosan tudjuk, a matematika és a

fizika egyenletei is igazolták, miben rejlik az elôrejelzések

bizonytalansága. A prognózsikészítés kényszere az elmúlt

évtizedekben gyakran állította próbatétel elé az ügyeletes

szinoptikusokat. Hogyan lehet kezelni ezt a stresszhely-

zetet? Mindenkinek más módszere van rá. Egyesek a

sztoikus bölcsek nyugalmával teszik túl magukat a

megváltoztathatatlanon. Mások hangos dühkitörésekkel

könnyítenek magukon, megint mások pótcselekvésekbe

menekülnek. Vannak olyanok is, akik végtelennek tûnô,

belülrôl fakadó lelki derûvel veszik tudomásul azt, hogy

még a legnagyobb odaadással végzett munka is sikertelen

lehet akkor, ha valaki idôjárási elôrejelzésekkel foglalkozik.

Dénesbôl ezt a derûs nyugalmat éreztem áradni.

Számomra példamutatóan kezelte, amikor egy-egy sikertelen

prognózis után jelentkezett a felháborodott ügyfél. Az sem

zökkentette ki lelki nyugalmából, ha a hírszerkesztôk cen-

zúrázták az egyébként hétköznapinak tûnô olyan meteoroló-

giai szakkifejezéseket, mint a „ciklon” és az „anticiklon”.

Most is fülembe cseng szavainak malíciózus felhangja,

ahogy elmondta: „idôjárásunkat egy magasnyomású légköri

képzôdmény, úgynevezett anticiklon határozza meg.”

Ez a lelki derû, és ez a csöppnyi malícia fog emlékeztet-

ni rád. Nyugodj békében!

Gyuró György

TÖRÖK DÉNES (1951–2007)

Immár a negyedik meteorológus évfolyam vehette át

jubileumi oklevelét 2007. október 26-án az Eötvös

Loránd Tudományegyetem Szenátusának nyilvános

ülésén annak emlékére, hogy 50 évvel korábban tettek

sikeres államvizsgát. Az ELTE Egyetem téri Díszter-

mében megtartott ünnepségen Dr. Hudecz Ferenc rektor,

a szerves kémia professzora tartott köszöntô beszédet,

majd a Természettudományi Kar dékánja, Dr. Micha-

letzky György, a valószínûségelmélet és statisztika pro-

fesszora nyújtotta át a díszokleveleket.  Az alábbiakban

közreadjuk a rektori üdvözlô beszéd szövegét, amely-

A negyedik 
aranyokleveles 

meteorológus évfolyam



bôl sok érdekes információt tudhatunk meg az egyetem

történetérôl.

„Tisztelt ünnepi Közgyûlés, kedves Vendégeink!
Hölgyeim és Uraim! Egyetemünk 373. tanévének
kiemelkedô eseménye a mai ünnepség. Az Egyetem
Szenátusa, a rektori vezetés, a Karok vezetôinek
nevében tisztelettel és szeretettel köszöntôm Önöket
ezen a „diplomaosztó” ünnepi közgyûlésen.

Ma nem akármilyen, mondhatni különleges, diplomák
átadására kerül sor. Ezekben az okiratokban az
Egyetem az Önök 70, 65, 60 vagy 50 éves szolgálatát
ismeri el, köszöni meg. Nagy öröm számomra, hogy a
mai napon több mint 200 volt hallgatónkat van alkal-
mam köszönteni. Most a délelôtt folyamán adhatom át a
Természettudományi Kar dékánjának javaslatára a
rubin-, a vas-, a gyémánt- és az aranydiplomákat geoló-
gus, geofizikus, meteorológus, földrajz, biológus, vegyész,
biológia-kémia szakos tanároknak. Külön szerettel gra-
tulálok rubin diplomásainknak, akik 1937-ban végeztek
az akkori Bölcsészettudományi Karon. Abban az évben,
az akkori Pázmány Péter Tudományegyetemnek vala-
mivel kevesebb mint 5000 hallgatója volt. Közülük több
mint 2000-en jártak a Jogi és Államtudományi Karra,
az orvostanhallgatók 927-en voltak és a bölcsészek – a
második legnagyobb karként – közel 1600 diákot oktat-
hattak. Nem lehetettek könnyû egyetemi évei azoknak a
mai vas diplomásoknak sem, akik 5 évvel késôbb, 1942-
ben vagy azoknak a gyémánt diplomásoknak akik a
második világháborút követôen, 1947-ben, a felsza-
badulás után vették át a tanulmányok sikeres befejezését
igazoló okiratot.

1949 május 16-án 22 tanszék, a fizika-kémiai és az
embertani intézet, valamint a botanikus kert a Pázmány
Péter Tudományegyetemen belül önálló Természet-
tudományi Karrá alakult. Tanulmányaikat a mai nap
aranydiplomásai már ezen a karon, és az 1951 szeptem-
berétôl Eötvös Loránd, a világhirû fizikus és volt rektor
nevét viselô tudományegyetemen kezdhették meg. Igen
nagy a valószínûsége annak, hogy az Önök, arany-
diplomások személyében köszönthetem az második
ELTE-s évfolyam tagjait. Érdemes megemliteni azt is,
hogy az 1956/57-es tanévben Egyetemünknek 6292,
köztük közel 1000 végzôs hallgatója volt. Érdekes adat
tanúskodik az akkori diákok szorgalmáról: az Egyetemi
Tanács 1953 május 17-én tartott ülésén a rektor arról
számolt be, hogy az órák látogatottsága 85–90%-os.

Hölgyeim és Uraim, kedves ünneplô közönség!
Engedjék meg, hogy néhány szóval beszámoljak a mai
ELTE-rôl. Örömmel jelenthetem, hogy 32000 hall-
gatóját, a képzés és a kutatás minôségét, nemzetközi
kapcsolatrendszerét és presztízsét tekintve az ELTE az
ország egyik meghatározó, elit, állami felsôoktatási
intézménye.

Megôrizve hagyományainkat, az Egyetem kinálja
Magyarországon a szakok legszélesebb választékát. Az

1524 fôt számláló oktatói kar szakmai minôsége az or-
szágban egyedülálló: az oktatók közül 33-an tagjai az
MTA-nak, 71% pedig PhD fokozattal rendelkezik. A dok-
tori képzésben az ELTE eredményessége kiemelkedô: az
országban évente kiadott PhD oklevelek 26%-a az
ELTE-rôl kerül ki.  Az Egyetemen 20 ELTE-MTA kutató-
csoport mûködik. Botanikus kertünk és az Egyetemi
Könyvtár gyûjteménye Európában egyedülálló. Mind-
annyian büszkék lehetünk arra is, hogy az Egyetem
egykori oktatói és hallgatói jelentôs szerepet töltöttek és
töltenek be, az oktatásban, a tudományos, a szakmai, a
politikai közéletben, köztük 5 Nobel díjasunk és két Wolf
díjas hallgatónk/professzorunk.

Engedjék meg, hogy befejezésül a Szenátus és a ma-
gam nevében köszönetet mondjak Önöknek, hogy
tanárként az iskolában, egyetemen, kutatóintézetben,
iparban vagy az államigazgatásban, tanácsokban,
önkormányzatokban, itthon vagy külföldön helyt álltak
és öregbítették egyetemünk jó hirét. Remélem, hogy az
ELTE-én 70 vagy 50 évvel ezelôtt szerzett tudás –
kiegészítve és megújítva – lehetôséget adott Önöknek,
hogy hivatásuknak élve, szép szakmai eredményeket
mondhatnak magukénak. Köszönöm, hogy az Egyetem
hallgatói voltak.

Végezetül arra kérem Önöket arra, hogy észrevéte-
leikkel, tanácsaikkal támogatásák, segítsék Egyetemün-
ket, a Kart, ahol tanulmányikat folytatták. Várjuk önöket,
számítunk Önökre. Köszönöm megtisztelô figyelmüket.”

Szerkesztôségünk nevében is további sok sikert és jó

egészséget kívánunk az újabb aranyokleveleseknek.

Végül szeretnénk megemlékezni azokról, akiknek a

munkája lehetôvé tette a jubileumi oklevelek elkészí-

tését és az ünnepség zavartalan megtartását. Borbély
Andrea és Taraszár Andrea a TTK Dékáni Titkársá-

gának munkatársai immár negyedik alkalommal

gyûjtötték össze az 50 évvel korábban végzettek jelent-

kezési lapjait, megszervezték az Egyetemi Szabályzat

szerint szükséges ügymenetet, és egyenként törôdtek a

jubilálók értesítésével. Köszönjük a közremûködést.

Gyuró György
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Elôadó ülések, rendezvények:
November 14.

Kutatási irányzatok napjaink hazai meteorológiájában
címû egész napos tudománynapi konferencia  (MMT Deb-

receni Csoport rendezvénye)

November 22–23.

33. Meteorológiai Tudományos Napok 
Téma:  A levegôkörnyezet állapota: ökológiai kölcsönhatá-

sok és egészségügyi kockázatok

November 29. 

A Róna Zsigmond Ifjúsági Kör rendezvénye

A Róna Zsigmond Ifjúsági Kör új vezetôségének

megválasztása 

Elnök: Kern Anikó  Titkár: Horváthné Hágel Edit

Hirsch Tamás (2006. évi Róna díjas)

Téli magyarországi nagy csapadékos helyzetek

vizsgálata és elôrejelzése

Breuer Hajnalka (2007. évi Hille díjas)

A tényleges párolgás és a talajvízkészlet klima-

tológiai modellezése Magyarországon

December 13.

MMT 2007. évi évzáró ülése

Szász Gábor: Élet a MTESZ égisze alatt

Mezôsi Miklós: Évfordulóink

Tagtársak köszöntése

Kötetlen beszélgetés, büfé

Kedves Tagtársunk!

Felhívjuk szíves figyelmét arra a törvénybe iktatott jo-

gára, hogy jövedelemadójának 1 %-át az Ön által megjelölt

közcélú intézmény javára átutaltassa az Adóhivatallal.

Értesítjük, hogy az MMT is jogosult az ilyen adóátutalá-

sok fogadására. Arra bátorítjuk, hogy adójával a Magyar
Meteorológiai Társaságot támogassa.

2007-ben Társaságunkhoz 248.225 Ft támogatás érke-
zett  Önöktôl. Támogatásukat nagyon köszönjük, és remél-

jük, hogy idén is az MMT-nek ajánlja fel jövedelemadója

1 %-át.

A tagdíjak ma már a Társaság mûködési kiadásainak

csak a töredékét fedezik, a mûködési kiadásokra megsze-

rezhetô állami és alapítványi támogatások nagysága pedig

évrôl évre csökken. Minden kiegészítô támogatást

tudományos közéletünk gazdagítására tudunk fordítani.

A jövedelemadó 1 %-áról való rendelkezés módja: az

adóbevallási egységcsomag tartalmazza azt az ûrlapot

amelyen a rendelkezést meg lehet tenni a kedvezményezett

adószámának és nevének feltüntetésével. 

Emlékeztetôül az MMT adatai:

Magyar Meteorológiai Társaság
1027 Budapest, Fô u 68.
Adószám: 19815826-2-41

A rendelkezést külön borítékba kell zárni, a boríték tete-

jére rá kell írni az Ön adatait. (Az APEH a ked-

vezményezettel nem közli, kitôl származik az átutalás.) 

A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI
Rovatvezetô: Maller Aranka

Rendezvényeink 2007. november l. – december 31. között

KITÜNTETÉS

A Mûszaki és Természettudományi Egyesületek

Szövetsége (Társaságunk ernyôszervezete) 2007

novemberében MTESZ Emlékéremmel tüntette ki

dr. Maller Arankát, az MMT titkárát. Neve nem csak

szakmai körökben ismert, hiszen sok-sok éven

keresztül a rádióhallgatók is hallhatták hangját a

Krónikákban és a körzeti idôjárásjentésekben.

Kezdettôl fogva ô a rovatvezetôje az MMT Híreknek

lapunk hasábjain. Odaadó szakmai és egyesületi

tevékenysége mellett a tudományos népszerûsítés

terén is igen aktív.

Kitüntetéséhez ezúton is gratulál

Az MMT Elnöksége

❀
Bodolai Istvánné

80 éves

Egykori pályatársai, munkatársai, tanítványai

köszöntötték október 30-án dr. Bodolai Istvánné

Jakus Emmát 80. születésnapja alkalmából.

Az OMSZ-ban megtartott baráti összejövetelen

dr. Dunkel Zoltán köszöntötte az ünnepeltet,

kiemelve a mezoszinoptikai és csapadékszinoptikai

kutatások terén elért elévülhetetlen eredményeit.

Számos tanulmány, nagyobb kiadvány tanúskodik

Emmike fáradhatatlan, odaadó tevékenységérôl, és

reméljük, hogy ilyenekkel a jövôben is gazdagítani

fogja hazai szakirodalmunkat.

Ambrózy Pál
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330 éve született

Gensel (Gensili) János Ádám
Sopron, 1677. okt. 26. - Sopron, 1720. aug. 31.

Teológiát és orvostudományt tanult

Jénában, majd Pádovában szerzett

orvos- és bölcsész doktorátust. 1710-

ben nevezték ki Vas és Sopron várme-

gyék fôorvosává (korabeli elnevezés-

sel: fôfizikussá), amellett Eszterházy
herceg háziorvosaként is mûködött.

Mint megyei fôorvos elsôként vég-

zett mûszeres meteorológiai mérése-

ket hazánkban, hômérôvel és légnyo-

másmérôvel. (Hivatali elôdje,

bizonyos Loew Andreas, korábban

szintén folytatott idôjárási megfi-

gyeléseket, de csak mûszerek nélkül).

Gensel elsôk között vizsgálta az

idôjárás és a járványos betegségek

kapcsolatát; latin nyelvû egészségü-

gyi jelentéseiben – amelyek

Observationes Curiosum… címen

jelentek meg, de sajnos elvesztek -

kimerítô meteorológiai részletezést

adott az 1711-13-as évekrôl. Soproni

források szerint Gensel 1717-tôl már

- az akkor újdonságnak számító -

Fahrenheit-féle hômérôt használta;

méréseit Réthly Antal úgy értékelte,

hogy „klimatológiai szempontból
ezek a feljegyzések a legkorábbi
hazai próbálkozások”. Gensel tudo-

mányos értekezései és további mérési

eredményei az ún. Breslaui Gyûjte-
ményben fennmaradtak az utókor

számára. Portréja Sopronban látható,

a mai Patika Múzeumban, amit koráb-

ban Angyal patika néven ismertek.

170 éve született

Murman Ágoston
Pozsony, 1837. - Buda, 1872. okt. 25.

Matematikus és csillagász végzett-

ségû szakember, aki elôbb Bécsben

és Prágában csillagászként tevékeny-

kedett, majd 1871-ben lépett az elôzô

évben királyi rendelettel létesített,

Bécstôl független, önálló „Meteoro-
lógiai és Földdelejességi Magyar
Királyi Központi Intézet” szolgálatá-

ba. Schenzl Guido igazgatása idején

ô volt az Intézet elsô kinevezett

észlelôje, de sajnos csak tragikusan

rövid ideig, mert a korabeli gyászje-

lentést idézve „1872. október 25-én
dr. Murmann Ágoston kir. observator
a pesti kolera-járvány áldozata lett”.
Mindössze 35 évet élt…   

80 éve hunyt el

Fényi Gyula
Sopron, 1845. jan. 8. - Kalocsa, 1927. dec. 21.

Eredeti neve Finck István volt és csak

1864-ben, amikor érettségi után

belépett a Jezsuita Rendbe, vette fel a

Fényi Julius nevet. Tanulmányait

Innsbruckban végezte, 1880-tól

Kalocsán az Érseki Fôgimnázium

fizikatanára és egyidejûleg az ottani

Haynald Obszervatórium asszisz-

tense. Néhány évig Pozsonyban is

tanít, majd 1885-ben visszatér

Kalocsára és 1913-ig az Obszerva-

tórium igazgatója, egyben a meteo-

rológiai állomás vezetôje. 1917-ig

személyesen észlelt, az adatfeldolgo-

zást élete végéig folytatta. Nevéhez

fûzôdnek az elsô hazai légkörfizikai

mérések. 

Fényi napfizikai, csillagászati mé-

rései, üstökös-megfigyelései és kuta-

tásai nemzetközi elismerést arattak,

meteorológiai feldolgozásai során

foglalkozott a napfénytartammal, (sôt

erre még mûszert is konstruált),

Kalocsa éghajlatával, a magaslégkör

hômérsékletével (a Nap UV sugár-

zásának hatására), a sztratoszféra

kialakulásával. Elvégezte a kalocsai

légnyomás adatok harmonikus analí-

zisét is. 1905-ben Spanyolországban

irányította a napfogyatkozást megfi-

gyelô magyar expedíciót. (Hazánk-

ban akkor csak részleges volt a fo-

gyatkozás).

Elektromos zivatarjelzô készüléket

is szerkesztett: ui. észrevette, hogy a

postai távírógépek jelzik a közeli

zivatarokat (de a két varrótûbôl és

egy tekercsbôl álló „szerkezet” nem

vált be: hosszú volt az út az OMSZ

mai villámlokalizációs rendsze-

réig…). Kezdeményezte, hogy az

Afrikába és Kínába kiutazó jezsuita

misszionáriusokat szereljék fel mete-

orológiai mûszerekkel és kapjanak

ÉVFORDULÓK - 2007
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észlelôi felkészítést, sôt személyesen

dolgozta fel a dél-afrikai Boroma
missziós állomás 1890–97 közötti

megfigyeléseit. 

Fényit 1916-ban az MTA levelezô

tagjává választották, ô volt az MMT

elsô tiszteleti tagja (1925), a Holdon

krátert neveztek el róla. Meteoro-

lógiai publikációinak listáját az

IDÔJÁRÁS 1946. 9–12. száma

közölte Bibliographia Meteorologica
címmel.  

160 éve született

Hegyfoky Kabos
Ujleszna [Szepes vm.], 1847. júl. 8. - Túrkeve,

1919. feb. 7.

Tanulmányait Lôcsén és Egerben

végezte, majd a papi pályát választot-

ta élete hivatásául: 1871-ben szen-

telték fel. Több helyen volt káplán,

majd Túrkevére került plébánosnak.

Hegyfoky 1882-ben – mint a Termé-

szettudományi Társulat tagja –

Schenzl Guido akkori igazgatónkhoz

fordult tanácsért mûszerbeszerzés

ügyében, majd saját költségén meg-

vásárolta a Calderoni cég meteoroló-

giai mûszereit, amelyekkel azután

élete végéig önzetlenül végezte a

megfigyeléseket, naponta háromszor.

37 éven át volt az OMFI külsô mun-

katársa, nemcsak észlelt, de a klí-

maíveit is maga számolta ki, munká-

jáért soha nem fogadott el díjazást. –

1895-ben nevéhez fûzôdik a Magas

Tátrában, a Nagyszalóki-csúcson
létesítendô obszervatórium gondolata

is; ezt azonban Konkoly-Thege elle-

nezte (és ezért inkább Ógyallán épült

obszervatórium…). Meteorológiai

munkásságáért 1917-ben a Ferenc

József Rend Lovagkeresztjével tün-

tették ki. Termékeny szakíróként

ismerjük: több klimatológiai mono-

gráfiát írt, ezek egyike „A felhôzet a
Magyar Szent Korona Országaiban”
(1899); közel 300 tanulmánya jelent

meg az MTA és a Természettudo-

mányi Társulat kiadásában; szakiro-

dalmi munkásságát AZ IDÔJÁRÁS

1919. májusi száma közli. Hegyfoky

életét az I. világháborút követô

spanyol-nátha, vagyis influenza jár-

vány oltotta ki 1919-ben.  

A Magyar Meteorológiai Társaság

1925-ben (alapítása évében) hozta

létre a Hegyfoky Alapítványt, (Réthly
Antal jutalmazási célra tett alapít-

ványából, kiegészítve Tolnay Lajos
adományával). Ebbôl lett 1936-ban a

Hegyfoky Emlékérem, az évtizedeken

át jól mûködô észlelôk, valamint az

éghajlatkutató szakemberek jutal-

mazására. Elsôként Róna Zsigmond
ny. igazgató, valamint 14 klíma- és

42 csapadékmérô állomás észlelôi

kapták meg az emlékérmet (20, ill. 30

évnél hosszabb folyamatos munkájuk

elismerése gyanánt), mint pl.

Magyaróvár, M. kir. Gazdasági

Akadémia, 70 év, Kalocsa, Haynald

Obszervatórium, 65 év, Keszthely, M.

kir. Gazdasági Akadémia, 65 év, stb.

Az emlékérmet kutatóknak utoljára

1946-ban adományozták (Aujeszky
László és Berényi Dénes részére);
észlelôknek pedig 1950-ben, de

nekik már csak „képletesen”, mert –

idézet az 1950-es IDÔJÁRÁS-ból: –

„elveszett a nyomódúc”... Bár 1950-

ben Szirmai Ervin akkori „munkás-
igazgató” (és egyben MMT fôtitkár)

tervezett helyette másikat adomá-

nyozási szabályzattal együtt, de ezt

végül soha nem adták ki, mert

Szirmait 1950 decemberében eltávo-

lították az Intézetbôl, az érmet csak

Múzeumunk ôrzi. 1979-ben Túrkeve

városa emlékoszlopot állíttatott

Hegyfoky tiszteletére, sírja – a túrke-

vei katolikus templom kertjében – 2006

óta a Nemzeti Sírkert része.

140 éve született és 60 éve halt meg

110 éve alapította „AZ IDÔJÁRÁS”-t

Héjjas Endre
Zádor (Somogy vm.), 1867. máj. 16. -

Ráckeve, 1947. jún. 6.

A Budapesti Tudományegyetem

mennyiségtan-természettudomány

szakán végzett és egyik tanára,

Eötvös Lóránd ajánlásával 1891-ben

lépett az OMFI kötelékébe. Intézeti

mûködése során elôbb kalkulátorként

az éghajlati feldolgozó munkában

vett részt, majd Róna Zsigmond
mellé került elôrejelzônek. Javasla-

tára 1896-ban vezetésével megalakult

az Intézet Zivatar Osztálya, amely 15

évi mûködése során értékes adatokat

gyûjtött – vizuális megfigyelések

alapján – a hazai zivatarok térbeli és

idôbeli eloszlásáról. 1900-tól az

Ombrometriai osztályt vezette. Meg-

kezdte a szivárgási hibával terhelt

1/10 nm-es csapadékmérôk cseréjét

1/20 nm-esre. 1920-tól a Prognózis

osztály vezetôje volt. 

Héjjas 1897-ben – tehát 110 éve –

alapította meg (saját fizetésébôl és a

személyesen toborzott elôfizetôk

támogatásával) „AZ IDÔJÁRÁS”

címû szakmai, tudományos és nép-

szerûsítô folyóiratot. 28 éven át szer-

kesztette a lapot, amelynek elnevezé-

se alig változott azóta, (1903/04-ben

ugyan átmenetileg ATMOSPHAERA

néven jelent meg), de 1946-tól máig

IDÔJÁRÁS-ként ismeri a szakmai

közvélemény. 1924-ben – anyagi

okok miatt – a megszûnés fenyegette

a folyóiratot. A meteorológia barátai

akkor összefogtak és külföldi példák

nyomán 1925-ben megalapították a

Magyar Meteorológiai Társaságot,
hogy ezáltal biztosítsák a közkedvelt

meteorológiai szaklap további megje-

lenését. (Az IDÔJÁRÁS 2007-ben

felkerült a nemzetközileg jegyzett és

idézett tudományos folyóiratok

listájára!). Héjjas már 1906-ban sür-

gette önálló meteorológiai tanszék

felállítását a Budapesti Tudomány-

egyetemen, (amire azonban még jó

40 évet kellett várni). 

Héjjast 1924-ben, 57 éves korában

címzetes aligazgatóként nyugdíjazták

(az akkori létszámcsökkentés során);

nyugdíjas éveiben méhészkedett,

méhészeti szakkönyvet is írt. Leg-

idôsebb lánya, Irén szintén az OMFI-

ban dolgozott, irodatisztként, késôbb

az irattárat rendezte. Héjjas szakmai

tevékenységét és irodalmi munkás-

ságát Bodolainé Jakus Emma dolgozta

fel kétrészes elemzô tanulmányában,

amely a LÉGKÖR 1997. 2. és 3.

számában jelent meg (az ünnepelt

1947-ben, röviddel halála elôtt írt

önéletrajzával együtt). 
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80 éve kapott magas török állami

kitüntetést

Réthly Antal
Budapest, 1879. május 3. - Budapest, 1975.

szeptember 21.

Réthly Antal gazdag életmûvét 2000-

ben, halálának 25. évfordulóján tar-

tott emlékülésen számosan méltatták;

az elôadások teljes szövegét a

LÉGKÖR 2000. 4. száma közölte.

Ezért itt és most tevékenységének

csak egy kis, de nemzetközi elis-

meréssel járó részletére emlékezünk:

a Törökországban töltött két eszten-

dejérôl.   

Musztafa Kemal Atatürk (azaz

„Minden Törökök Atyja”), másként:

Kemal pasa (1881–1938), 1923-ban

lett a függetlenné vált új Törökország

köztársasági elnöke. Országa moder-

nizálásához külföldi szakértôket

hívott segítségül s így került oda két

évre Réthly Antal, hogy mint „igaz-

gató-szakértô” megszervezze a török

nemzeti meteorológiai szolgálatot,

állomáshálózatot telepítsen és Anka-

rában obszervatóriumot építsen fel. A

fáradhatatlan Réthly két év alatt

17.000 kilométert utazott (nem szol-

gálati autóval!), felállított 35 klíma-

és 100 csapadékmérô állomást,

megindította az adatfeldolgozást.

Útmutatásai alapján – Tittes György
magyar építész tervei szerint –

Ankarában felépült az obszervatóri-

um (ahonnét a török rádió elôször

1925 szeptember végén sugározta az

idôjárási adatokat). Szolgálata

leteltével Réthlyt Kemál pasa szemé-

lyesen tüntette ki 1927-ben, és továb-

bi ötéves szerzôdést ajánlott fel

részére, de ahhoz a magyar miniszter

nem járult hozzá, és így a „Madzsar
Professzor Effendi” vagy az

„Akszakali Havabakán” (= szakállas

idôjárás-figyelô) 1927-ben hazatért.

Tudomásunk szerint rajta kívül ma-

gyar meteorológus nem részesült

hasonló, vagyis külföldi államfôi

elismerésben. 

60 éve alakult meg a Mûszaki
és Természettudományi
Egyesületek Szövetsége

(MTESz)
Már fôváros ostroma idején, 1945

januárban megalakult a Magyar
Mérnökök és Technikusok Szabad
Szakszervezete [MMTSzSz], amely-

ben az ország jövôje és újjáépítése

szempontjából döntô fontosságú

szellemi kapacitás tömörült. Az

ország politikai vezetése 1947-ben

kezdeményezte e Szakszervezet

hatáskörének kiterjesztését, miszerint

„Feladat a magyar mûszaki értel-

miség szakmai és tudományos

egyesületének az eddigieknél nagyobb

mértékû kiépítése, és egységes

szervezetben való összefogása a ter-

mészettudományi egyesületekkel

együtt”. Ilyen elôzmények után

1948-ban alakult meg a MTESz, 14

korábbi – egyesületté alakult – ágaza-

ti szakszervezet, valamint a nagy

múltú természettudományi egyesü-

letek összevonása által. 1960-as

lexikoni adatok szerint a MTESz-ben

összesen 25 egyesület tömörült,

56.840 taggal. A Magyar Meteoroló-

giai Társaság csatlakozását a MTESz-

hez 1950. jún. 10-én, a Társaság

alapításának 25. évfordulóján ren-

dezett ünnepi közgyûlésen jelentette

be Aujeszky László fôtitkár. A csat-

lakozás elôkészítésében rajta kívül

még Szirmai Ervin (a Társaság akkor

megválasztott új fôtitkára,) Dési

Frigyes (ôrnagy, HM) és Tóth Géza

(az Intézet igazgatója) vettek részt. 

Mezôsi Miklós

Irodalom:

Ambrózy Pál, 1997: Hegyfoky emlék-

ülés; LÉGKÖR, 42. 4. 

Bartha Lajos: A Kalocsai Haynald-

Obszervatórium és csillagászainak

jelentôsége a tudománytörténetben 

Bodolainé Jakus Emma, 1997: Héjjas

Endre a meteorológus és „Az Idôjárás”

alapító szerkesztôje; I-II. rész;

LÉGKÖR, 42. 2. és 3.

Fényi Gyula, 1903: Az egyszerû zivatar-

jelzô szerkesztésérôl és mûködésérôl;

ATMOSPHAERA, VII. 341-346.

Gyúró György, 2007: Szemelvények a

magyar meteorológiából; Kézirat a

Geo-Hungary részére.

Héjjas Endre, 1947: Önéletrajz;

LÉGKÖR, 42. 2.

Kulin István, 1975: Réthly professzor

Törökországban, Akszakali Havaba-

kán; in: RÉTHLY ANTAL

EMLÉKKÖNYV, MMT-Bp.

Simon Antal, 2001: A Magyar Meteoro-

lógiai Társaság története; OMSZ – Bp.

Simon Antal, 2004: Magyarországi mete-

orológusok életrajzi lexikonja; 

OMSZ – Bp.

Tar Károly, 1992: Hegyfoky Kabos, az

elfelejtett klimatológus; LÉGKÖR, 37. 3. 

Zách Alfréd, 1975: Dr. Réthly Antal

életútja; in: RÉTHLY ANTAL

EMLÉKKÖNYV, MMT-Bp.

Zách Alfréd, 1994: Emlékezzünk nagy-

jainkra! [Hegyfoky Kabos]; LÉGKÖR,

39. 3.
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Szeptember hûvösebb volt a sokévi átlagnál, országosan

mintegy 2 fokkal. Ezzel megszakadt a több mint 100 éves

meteorológiai adatsorban példa nélkül álló sorozat: 2006.

szeptember és 2007. augusztus között egy teljes éven ke-

resztül megszakítás nélkül minden hónap középhômérsék-

lete meghaladta a normálértéket.

Az ország egészében hûvösebb volt a szeptember az

ilyenkor szokásosnál. A legnagyobb (akár 2,6°C-os) negatív

anomáliákat a déli valamint az északkeleti országrészben

regisztrálták, míg a szeptemberi átlagtól az Északi-közép-

hegységben volt legkisebb az eltérés (helyenként az egy

fokot sem érte el).

Nyári nap a legmelegebb délkeleti országrészben 7 alka-

lommal, az ország északi és nyugati területein viszont volt,

hogy egyszer sem fordult elô. 30°C-ot meghaladó nappali

felmelegedésre csak a délkeleti régióban volt példa,

mindössze egy napon. 

A hónap során mért legmagasabb hômérséklet: 31.1 °C
Szeged (Csongrád megye) szeptember 18.

A hónap során mért legalacsonyabb hômérséklet: -1.5 °C
Zabar (Nógrád megye) szeptember 21.

Szeptember csapadékosabb volt a szokásosnál, területi

átlagban az ilyenkor várható csapadékösszeg 175%-a hullott

le. Országon belül ugyanakkor jelentôs eltérések mutatkoz-

tak: legszárazabbnak az ország középsô része adódott

(helyenként a szokásos mennyiségnek csupán 70%-a

érkezett meg), legcsapadékosabbnak pedig az ország észak-

nyugati csücske bizonyult, a sokévi átlag közel négyszere-

sének megfelelô havi csapadékhozammal. A hónap jellemzô

csapadéka az esô volt. Jégesô egy napon hullott.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 214 mm Himod
(Gyôr-Moson-Sopron megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 29 mm Tass (Bács-
Kiskun megye) 

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 70 mm
Murakeresztúr (Zala megye) szeptember 18.

Október is hûvösebb volt a megszokottnál, a hónap kö-

zéphômérséklete országos átlagban 0,7 °C-kal maradt el a

sokévi átlagértéktôl. Az ország középsô és keleti felében voltak

pozitívak a havi középhômérsékleti anomáliák: itt az október

helyenként 0,4–0,5 fokkal is melegebb volt a szokásosnál. A

nyugati országrészben ezzel szemben október hidegebb volt a

normálnál, egyes térségekben akár 1,1–1,2 fokkal.

Fagyos napot sokfelé regisztráltak az országban a hónap

folyamán, legtöbbet (10 napot) az Északi-középhegységben.

Ugyanakkor még nyári napra is volt példa a déli ország-

részben, 1-3 alkalommal. 

A hónap során mért legmagasabb hômérséklet: 27.3 °C
Kiskunhalas (Bács-Kiskun megye) október 3.

A hónap során mért legalacsonyabb hômérséklet: -6.9 °C
Szécsény (Nógrád megye) október 21.

Október csapadékosabb volt az átlagnál, országosan a

havi csapadékhozamnak közel másfélszerese hullott le. Az

országon belül ezzel együtt jelentôs volt a havi csapadék-

mennyiségben tapasztalt eltérés. Átlagosnál kisebb csapa-

dékhozamot csak a Nyugat-Dunántúl középsô részén re-

gisztráltak, az ország keleti felében viszont helyenként a

szokásos októberi csapadékmennyiség háromszorosának

megfelelô csapadék hullott.

A hónap jellemzô csapadéka az esô volt, de Kékestetôn 4

napon már havazás is elôfordult.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 117 mm Szent-
lélek (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 23 mm Sátoralja-
újhely (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 55 mm Pocsaj
(Hajdú-Bihar megye) október 24.

2007 novemberének középhômérséklete országos átlag-

ban 1,3 fokkal hidegebb volt a megszokottnál. Országon

belül nem voltak jelentôs különbségek a havi átlaghô-

mérséklettôl vett eltérésben: a legkisebb középhômérsékleti

anomáliát (-0,2°C) a Tiszazugban, a legnagyobbat pedig

(–1,8°C) az Északi-középhegységben regisztrálták.   

A középsô országrészben novemberben 3–12 nap, míg az

Északi-középhegység egyes területein 23–28 nap volt

fagyos. Téli nap csak a hegyvidéki területeken fordult elô

nagyobb számban (5–13 alkalommal), az ország egyéb

vidékein csak elszórtan, és mindössze 1–2 napon regisztrál-

tak 0°C-nál alacsonyabb napi maximumhômérsékleteket.

Zord nap az ország 3–4 pontján fordult elô, 1–2 alkalommal. 

A hónap során mért legmagasabb hômérséklet: 18.6 °C
Kiskunhalas (Bács-Kiskun megye) november 24.

A hónap során mért legalacsonyabb hômérséklet: -12.9 °C
Felcsút (Fejér megye) november 29.

Novemberben a havi csapadékhozam átlag körül alakult,

országon belül ugyanakkor jelentôs eltéréseket regisztráltak.

Az ország szokásosnál szárazabb, középsô részében a

novemberi csapadékösszeg nem érte el a sokévi átlagértéket

(itt egyes területeken a szokásos mennyiségnek kevesebb,

mint fele hullott le), míg a déli és északi területeken a havi

csapadékhozam helyenként a sokévi átlag másfélszeresét is

meghaladta. 

2007-ben november közepén köszöntött be a tél, országos

havazás formájában. A hónap során az ország minden

régiójában elôfordult havazás, egyes területeken novem-

bernek 12 napja volt havas.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 129 mm Bakony-
bél (Veszprém megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 12 mm Tiszaújváros
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 39 mm Alsó-
szentmárton (Baranya megye) november 25.

Schlanger Vera

2007. ÔSZÉNEK IDÔJÁRÁSA
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napsütés (óra) hômérséklet (°C) csapadék (mm)               szél

állomások évsz.össz. eltérés évsz.közép eltérés absz.max. napja absz.min napja évsz. össz átlag%-ában 1mm<napok sz. viharos napok

Szombathely 378 -15 9,0 -0,6 25,0 2007.09.17 -4,1 2007.11.30 213 141 24 11

Nagykanizsa - - 8,4 -1,4 27,0 2007.09.17 -7,5 2007.11.29 261 142 24 3

Gyõr 386 -23 9,0 -1,4 25,9 2007.09.17 -6,6 2007.11.29 208 165 24 17

Siófok 405 -31 10,4 -0,7 24,7 2007.09.18 -4,0 2007.11.29 132 95 20 17

Pécs 409 -44 9,7 -1,3 27,6 2007.09.18 -4,6 2007.11.29 203 145 26 11

Budapest 448 27 9,9 -0,8 25,6 2007.09.17 -5,8 2007.11.29 136 108 18 11

Miskolc 420 44 9,0 -0,5 25,6 2007.09.18 -8,2 2007.11.30 182 154 20 5

Kékestetõ 367 -91 4,7 -1,5 16,8 2007.09.17 -7,2 2007.11.29 215 108 29 30

Szolnok 352 -86 10,1 -0,5 29,7 2007.09.18 -6,8 2007.11.29 148 136 22 -

Szeged 420 -40 9,5 -1,4 31,1 2007.09.18 -5,6 2007.11.29 171 170 22 9

Nyíregyháza - - 9,0 -1,2 26,6 2007.09.18 -7,2 2007.11.30 204 179 26 13

Debrecen 465 34 9,6 -0,6 28,0 2007.09.18 -6,3 2007.11.29 214 187 26 5

Békéscsaba 442 -5 9,8 -0,8 29,7 2007.09.18 -7,5 2007.11.29 158 140 26 0

2007. ôsz

3.ábra: Az ôsz globálsugárzás összege MJ/cm2-ben 4.ábra: Az ôsz napi középhômérsékletei és a sokévi átlag °C-ban

1.ábra: Az ôsz középhômérséklete °C-ban 2.ábra: Az ôsz csapadékösszege mm-ben
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S
zerb geofizikus, akirôl a „Milankovtich ciklusokat” nevezték el, amelyek a Föld orbitális

mozgásainak periódusaival és a velük kapcsolatba hozott hosszú idejû klímaváltozásokkal

lenne összefüggésben. Milankovitch a Bécsi Mûszaki Egyetemen az általános mérnöki sza-

kon szerzett diplomát 1902-ben. Ugyanitt technikai tudományokból tett doktori vizsgát 1904-ben.

Néhány évig a neves „Adolf Baron Pittel Betonbau-Untersuchung” cégnél gátakat, hidakat, vízveze-

tékeket és más beton szerkezeteket épített az Osztrák-Magyar Birodalomban. 1909-ben ajánlatot

kapott a belgrádi egyetemtôl alkalmazott matematika oktatásra (elméleti fizika, gyakorlati mechanikai,

égi mechanika). Ezután elsôsorban az alapkutatásra koncentrálta vizsgálódásait. Az I. világháború

kitörése évében, 1914-ben az Osztrák-Magyar hadsereg elôször Nezsider-be, majd Budapestre inter-

nálta, ahol az MTA könyvtárában dolgozhatott. Még korábban, 1912-ben figyelme a felszín sugár-

klímája és a hômérséklet összefüggéseire irányult, Budapesten az internálás idejét e kérdés alapos

vizsgálatára fordította. A háború végére befejezte e témáról készített monográfiáját, amit azután a

Jugoszláv Tudományos és Mûvészeti Akadémia 1920-ban jelentetett meg: „Théorie matématiques
des phenom nes thermiques produits per la radiation solaire” címen. A Föld felszín besugárzási

görbéjére a tudományos világ csak 1924 után figyelt fel, amikor Wladimir Köppen és sógora Alfred
Wegener a görbét „Climates of the geological past” címû munkájukba közölték. Az 1950-es évek-

ben kifogások merültek fel Milankovitch jégkorszak elméletével szemben, elsôsorban meteoroló-

gusok vetették fel, hogy a besugárzás változása a Föld orbitális változásaihoz viszonyítva kicsi a

klíma rendszer zavarására. A 1960-as és 1970-es években megvizsgálták a mélytengeri fúrásokból

származó üledéket Milankovitch feltételezésének széles körû figyelembevételével (100.000 éves

periódus) és hosszabb periódusokat találtak, ezzel rámutattak, hogy alapvetôen tovább kell vizsgál-

ni a jégkorszakok kérdésést. Milankovitchot a Szerb Tudományos és Mûvészeti Akadémia 1920-ban

levelezô tagjául, majd a Jugoszláv Tudományos Akadémia 1924-ben tagjai közé választotta (Forrás:

NASA könyvtár). Bacsák György (1870–1970) 1938-ban átszámolta Milankovitsch görbéit és 

AZ IDÔJÁRÁS 1940. évi kötetében közölte javított számításait és kiegészítô véleményét.
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