
112 L É G K Ö R  61. évfolyam (2016)  

 

IDŐJÁRÁSI ELŐREJELZÉSEK ÉS RIASZTÁSOK ÉRTELMEZÉSE  
ÉS MEGJELENÉSE A MINDENNAPI ÉLETBEN 

INTERPRETATION OF THE METEOROLOGICAL FORECASTS AND WARNINGS 
AND ITS APPEARANCE IN THE EVERYDAY LIFE 

Petróczky Henrietta1, Buránszkiné Sallai Márta2 

1 ELTE Meteorológiai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A 
2Országos Meteorológiai Szolgálat, 1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1. 

heni1003@gmail.com, sallai.m@met.hu 

Összefoglalás. Az időjárási információk felhasználásának fontos szerepe van napi döntéseink meghozatala mellett a testi 
épségünket és javainkat is fenyegető időjárási veszélyhelyzetek elkerülésében. A mindennapi életben a felnőtt lakosság kö-
rében az ismeretek, attitűdök és kompetenciák területén is tapasztalhatók a meteorológiai információk gyakorlati alkalma-
zását hátráltató problémák: a ténybeli tudás hiánya, az érdektelenség, a túlzott elvárások az előrejelzésekkel, veszélyjelzé-
sekkel szemben, a szükséges háttérismeretek hiányában az információk helytelen értelmezése, a veszélyes időjárási hely-
zetek idején követendő magatartás-minták elsajátításának hiánya, az információforrás rossz megválasztása. Hogy az időjá-
rási információk felhasználásának hatékonyságát növelni lehessen, szükség van e hiányosságok pontos feltérképezésére, 
ezt követően pedig egy olyan stratégia kialakítására, amely az ismeretbővítést és a szemléletformálást egyaránt szolgálja. 
Írásunkban egy szakdolgozat keretében elvégzett kérdőíves kutatás eredményeit tesszük közzé, amely a korábbi felméré-
sekhez képest komplexebb módon vizsgálja az emberek informálódási szokásait, az időjárás-előrejelzésekben elhangzó 
fogalmak értelmezését, az információk alapján meghozott döntéseket. 

Abstract. The utilization of weather information, besides helping to make decisions in our daily routine, plays an im-
portant role in avoiding weather emergencies that threaten our physical well-being and our material goods. In everyday 
life, the following problems hindering the practical use of meteorological information can be observed among the adult 
population in the areas of knowledge, attitudes, and competencies: lack of factual knowledge, disinterest, unreasonable ex-
pectations about forecasts and alarms, incorrect interpretation of information due to lack of necessary background 
knowledge, lack of acquisition of behavioural patterns that should be followed during weather emergencies, and incorrect 
choice of information sources. To improve the efficiency of weather information usage, it is necessary to accurately map 
these deficiencies, and then to create a strategy which serves both knowledge development and awareness raising. In the 
paper we present the results of a questionnaire survey conducted for a thesis, which examines the information-gathering 
habits of people, the interpretation of concepts heard in weather forecasts, and the decisions taken based on weather infor-
mation in a more complex way than previous surveys did. 

Bevezetés. Az időjárás meghatározza mindennapjainkat. 
Az ember ősidők óta alkalmazkodik a helyi éghajlati, 
időjárási viszonyokhoz, amelyek alapvetően befolyásol-
ják életét. Nem véletlen, hogy az időjárás megismerésé-
nek, sőt az időjárás előrejelzésének vágya egyidős az 
emberiséggel. A természethez közel élő elődeink hosszú 
idők tapasztalatával a természet jeleit figyelve próbálták 

megjövendölni az időjárás változását. A mai kor embere 
számára erre a célra korszerű, a légkör viselkedésének 
számítógépes modellezésén alapuló eljárások vannak, 
amelyek eredményei a tapasztalt meteorológus szakem-
ber döntéseivel támogatva időjárás előrejelzések és fi-
gyelmeztetések formájában jutnak el az emberekhez. Az 
időjárás előrejelzése már odáig fejlődött, hogy ma a 

8. napra ugyanolyan jó előrejelzést tudunk adni, mint 20 
évvel ezelőtt a 3−4. napra. 2001-ben a 10 napos előrejel-
zés beválása volt akkora, mint 1971-ben az 1 naposé. Az 
előrejelzések, veszélyjelzések megbízhatósága és infor-
máció tartalma fokozatosan növekszik, de a felhasználá-
suk hatékonysága ezt nem tükrözi. Erre vonatkozóan 
konkrét kimutatások ugyan nincsenek, de Magyarország 
közelmúltjának néhány rendkívüli időjárással kapcsola-
tos eseménye is alátámasztja ezt az állítást: a 2006. au-
gusztus 20-i katasztrófa, a 2010. június 8-i mezőhegyesi 
vihar következményei, a 2013. március 15-i hóvihar kö-
vetkeztében kialakult káosz mind elháríthatók lettek vol-
na, mert a jó és idejében kiadott előrejelzések és riasztá-
sok rendelkezésre álltak. 
 
Az időjárási információk felhasználásának nagyon fontos 
szerepe van nemcsak mindennapjaink alakításában, ha-
nem a testi épségünket és javainkat is fenyegető időjárási 
veszélyhelyzetek elkerülése érdekében is. A Münchener 
Rückversicherungs-Gesellschaft (2013) viszontbiztosító 
társaság kimutatásában jól látható a természeti katasztró-
fák számának emelkedése a Földön az 1980−2012-es 
időszakban (1. ábra). Az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség jelentésében (EEA, 2012) közölt adatok sze-
rint a természeti katasztrófák döntő többsége, közel 90%-
a meteorológiai eredetű (EEA, 2012). Ennek következté-
ben érthető, hogy felértékelődött az előrejelzések és ve-
szélyjelzések, valamint azok helyes értelmezésének sze-
repe. 

 
1. ábra: Természeti katasztrófák a Földön 1980−2012, 

(Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, 2013) 
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Az előrejelzések folyamatos módszertani fejlesztése mel-
lett azt is vizsgálni kell, hogy az emberek hogyan értel-
mezik a prognózisokat, mennyire értik meg annak tar-
talmát, hiszen egy meteorológiai előrejelzés sikere nem-
csak a szakmai jóságtól, pontosságtól függ, hanem a 
prognózisra alapozott döntés helyességétől is. A jó dön-
téshez pedig az kell, hogy a meteorológiai jelentések in-
formációtartalma a lehető legkisebb sérüléssel jusson el a 
meteorológusoktól a felhasználókig.  
Írásunkban elsőként áttekintjük a témával kapcsolatos 
korábbi kutatásokat, majd egy diplomamunka kutatási 
eredményein keresztül mutatjuk be, hogy Magyarorszá-
gon az emberek milyen időjárási ismeretekkel rendelkez-
nek, és milyen az időjárási eseményekhez, az időjárási 
információkhoz való viszonyulásuk. 
 
Az időjárási információk hasznának és az emberek 
időjárási információkhoz való viszonyulásának kimu-
tatása. Számos ország és a Meteorológiai Világszervezet 
(WMO, 2012) is készített közgazdasági tanulmányt arra, 
hogy kimutassák a meteorológiai fejlesztések hatását az 
időjárási károk csökkentésében. A gazdasági haszonnál 
sokkal nehezebben kimutatható és vizsgálható azonban 
az, hogy az emberek a saját mindennapi döntésük során 
mennyire használják fel az időjárási információkat, illet-
ve mennyire tudják értelmezni azokat. Az időjárás előre-
jelzések és veszélyjelzések hatékony felhasználását az 
alábbi szubjektív tényezők határozzák meg: 
− az emberek időjárással, időjárási veszélyekkel kapcso-

latos tárgyi ismerete; 
− a tárgyi ismereteken alapuló döntései; 
− az egyéni magatartásformák az időjárási helyzetek ke-

zelésével kapcsolatban; 
− az informálódás eszközének megválasztása. 
A tárgyi ismeretek megléte, mélysége egyszerű tudásmé-
réssel (teszt, kérdőív) könnyen vizsgálható. Sokkal nehe-
zebb annak a kimutatása, hogy az emberek mennyire, és 
milyen módon veszik figyelembe az időjárás alakította 
külső körülményeket a saját mindennapi életük, döntése-
ik során. Tájékozódnak-e a várható időjárási események-
ről, ha igen, milyen módját választják a tájékozódásnak, 
mennyire érzékenyen reagálnak az időjárási eseményekre 
(pl. az időjárás figyelembevétele a családi programok 
tervezésénél), mennyire képesek tudatos és felelős dönté-
seket hozni az adott időjárási helyzetben, különös tekin-
tettel az időjárás okozta kockázatok mérséklésére. A 
szakirodalomban az 1970-es évektől olvashatunk az em-
berek időjárási helyzetekre és időjárási információkra 
adott reakcióit vizsgáló kutatásokról.  
A kérdés, hogy az időjárás jelentésekben a meteorológu-
sok által nap mint nap használt kifejezések mennyire ér-
telmezhetők a mindennapok embere számára, a hazai 
vizsgálatok közül elsőként Dragovácz és Bódog 1985-
ben végzett vizsgálatában merült fel, amelyet középisko-
lások között végeztek az Országjáró Diákok Országos 
Találkozóján. (Dragovácz és Bódog, 1986). Ezt követően 
H. Bóna Márta vezetésével több alkalommal készült 
közvélemény-kutatás arról, hogy az emberek honnan tá-
jékozódnak az időjárásról, mit gondolnak az időjárás-
jelentésről, mennyire vannak megelégedve vele, illetve 
mely időjárási paramétereket tartják a legfontosabbnak, 

valamint hogyan értelmezik az időjárás-jelentésekben el-
hangzó mennyiségi fogalmakat. Ezeken a kérdéseken kí-
vül bekerült néhány olyan kérdés is, mely a kitöltő mete-
orológiai tudását hivatott mérni, illetve néhány humán-
meteorológiai kérdés is. (H. Bóna, 1989; 2000a és 200b; 
H. Bóna et al., 2003).  
A nemzetközi kutatások közül Stewart (2005) kutatását 
kell kiemelni az USA-ban, aki bevezette a „weather 
salience” fogalmát az emberek időjárás és időjárási in-
formációk iránti fogékonyságának tanulmányozására és 
egy kérdőívet is szerkesztett ennek mérésére. A „weather 
salience” fogalma a környezeti pszichológia koncepció-
jából származtatható, és annak a fokát mutatja meg, hogy 
az egyének mennyire tulajdonítanak lélektani értéket, 
vagy fontosságot az időjárásnak, és milyen mértékben 
vannak ráhangolva a légköri folyamatok változásaira. A 
„weather salience” mérésére kifejlesztett módszer külön-
böző vizsgálati szempontjai a különböző pszichológiai 
folyamatokból erednek: figyelem, kogníció, attitűd, érze-
lem és viselkedés. Korábbi kutatások során már több 
szemszögből vizsgálták az ember és az időjárás viszo-
nyát. Stokols (1979) valamint Taylor and Fiske (1979) 
megállapították, hogy az emberek akkor foglalkoznak az 
időjárással, ha az időjárási esemény természete, vagy az 
átlagostól való eltérése érzékelhetően kiugró. Lényeges 
szempont az érzelemkeltés foka is, annak a mértéke, 
hogy az időjárás mennyire növeli az eredetileg is pozitív, 
vagy negatív érzelmeinket (Chambell, 1983). Az 
előrejelezhetőség és a kontrollálhatóság mértéke, vala-
mint az ezekre adott válasz különösen fontos tulajdonság 
az időjárásnak arra a szerepére nézve, hogy hogyan befo-
lyásolja a mindennapjainkat és az adaptív viselkedést. 
(Campbell, 1983, Little, 1983). Evans és Cohen (1987) 
pedig az időjárási események időtartamát és periodicitá-
sát vizsgálták, mint az időjárás olyan karakterisztikáit, 
amely befolyásolja a figyelemfelkeltés mértékét. Végül 
létezik lélektani, érzelmi kötődés is egy adott földrajzi 
hely éghajlatához, vagy egy időjárási típushoz, amelyet 
szintén figyelembe kell venni (Knez, 2005). 
Stewart az előbb felsorolt tanulmányok eredményeit fi-
gyelembe véve egy 29 tételből álló kérdőívet készített, 
amelyben az alábbi kérdéscsoportok szerepelnek: 
− az időjárás és az időjárási információk iránt tanúsított 

figyelem; 
− az időjárás közvetlen érzékelése és megfigyelése; 
− az időjárás hatása a mindennapi cselekedeteinkre; 
− az időjárás hatása a hangulatunkra; 
− időjárási, vagy éghajlati típusokhoz való kötődés; 
− az időjárás változékonysága iránti igény; 
− az időjárás figyelembevétele a szabadidős tevékenysé-

gek megszervezésénél. 
A szakirodalomban WxSQ (Wether salience question-
naire) néven ismert kérdőív alapján Steward eredetileg a 
Georgiai Egyetemen tanuló diákok időjárási affinitását 
mérte fel, vizsgálva azt is, hogy a „weather salience” 
mennyire szoros összefüggésben van az időjárással kap-
csolatos attitűddel, tudással, tapasztalattal. Később kimu-
tatta, hogy egyértelmű pozitív összefüggés van az el-
szenvedett időjárási katasztrófák száma és az időjárás 
iránti affinitás között (Stewart, 2006). A kérdőív segítsé-
gével vizsgálták az eltérő éghajlati körülmények (Köp-
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pen-féle klímazónák) között élő emberek időjárás iránti 
affinitásában meglévő különbséget is (Stewart et al., 
2012). Ezek a vizsgálatok tehát arra alkalmasak, hogy el-
sősorban az egyéni lélektani tényezőkre fókuszálva ért-
sük meg az emberek időjárási eseményekre adott reakci-
óit és válaszait. 
 
Szintén diákok egyetemi hallgatók között végeztek fel-
mérést Peachey et al. ( 2013), de ennek témája már nap-
jaink e téren tapasztalt nagy problémája, illetve kihívása 
volt, a valószínűségi előrejelzések értelmezése. A való-
színűségi előrejelzések kapcsán elég sötét képet fest a 
felmérés azon eredménye, hogy 92 egyetemista közül 
csupán 4% tudta helyesen értelmezni azt, hogy mit jelent, 
ha a prognózisban 60% az eső valószínűsége. Peachey a 
kérdéseiben konkrét szituációkat is felvázolt és a dönté-
sek %-ban megadott valószínűségi küszöbértékeire volt 
kíváncsi: pl. hány %-os csapadék valószínűségnél dönte-
nek az emberek úgy, hogy elhalasztják a pikniket az eső 
miatt. Ezeknél a szituációknál megnyugtató eredménye-
ket kapott: a megkérdezettek képesek voltak a döntéseik 

során a megadott valószínűségi értékeket „kalibrálni”, 
azaz minél nagyobb kockázatot jelentett egy-egy döntés, 
annál kisebb valószínűségi érték mellett döntöttek előze-
tes terveik módosításáról. 
 
A kutatás ismertetése. Kutatásunk kezdetén azt a célt 
tűztük ki, hogy az eddigi magyarországi felmérésekhez 
képest komplexebb módon, több szempont szerint vizs-
gáljuk meg és mutatjuk be az emberek időjárásról való 
tájékozódási szokásait: milyen gyakorisággal, honnan és 
hogyan tájékozódnak az időjárásról, mit tartanak fontos-
nak egy televíziós időjárás-jelentésnél, illetve mi alapján 
döntik el, hogy melyik internetes oldalról tájékozódnak. 
Mindezek mellett érdekelt minket az is, hogy mennyire 
vannak tisztában az időjárási fogalmakkal, és célul tűztük 
ki azt is, hogy a Peachey-féle felmérés módszerével 
vizsgáljuk a valószínűségi előrejelzések alapján megho-
zott döntéseiket is. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy az 
emberek tárgybéli ismeretei és azok alkalmazásának ké-
pessége, valamint az egyes demográfiai változók, vagy 
az érdeklődés között tapasztalhatunk-e összefüggéseket. 

Erre vonatkozólag előzetesen az alábbi hipotéziseket állí-
tottuk fel:  
− A diákok és a fiatal korosztály, vagyis azok, akik a 

közelmúltban tanultak meteorológiát, illetve folyama-
tosan foglalkoznak vele, a kitöltésnél jobb eredménye-
ket fognak elérni. Az egyre idősebb korcsoportok ezzel 
párhuzamosan rosszabb teljesítményt fognak nyújtani. 

− Minél magasabb a válaszadó iskolai végzettsége, annál 
több kérdésre tudja a helyes választ. 

− Azok, akik a természettudományok iránt érdeklődnek, 
jobb teljesítményt nyújtanak, mint a más tudományte-
rületek iránt érdeklődők. 

− Az emberek tárgybeli ismereteit, időjárási helyzetekre 
adott reakcióit, döntéseit befolyásolhatja nemi hovatar-
tozásukból adódó eltérő habitusuk és az iskolázottsá-
guk foka is. 

− Az időjárás előrejelzésben, időjárás-jelentésben el-
hangzott fogalmak problémát okoznak nagyon sok 
olyan embernek, akik nem szakmabeliek, vagy hobbi-
ból sem foglalkoznak a témával.  

− Azt, hogy az emberek milyen eszköz segítségével tájé-

kozódnak az időjárásról, befolyásolja, hogy milyen ko-
rúak. 

A kutatás módszeréül a kérdőívezést választottuk. Az 
összesen 36 kérdésből álló kérdőív öt nagy blokkot tar-
talmazott: 

− demográfiai adatok 
− az időjárási információk használata 
− az informálódás módja 
− időjárási információkra alapozott döntések 
− fogalmi ismeretek. 

A felmérésben a zárt kérdések domináltak inkább, azon-
ban bizonyos kérdéseknél volt „egyéb” válaszlehetőség is. 
A próbakitöltést követő korrekció után a kérdőív kitölté-
se 2014. október 27-től 2014. november 28-ig tartott. A 
kérdőívet elsősorban a világhálón terjesztettük, de ké-
szült belőle nyomtatott verzió is. A kitöltést két csoport-
tal végeztük el, az egyik a hétköznapi emberek csoportja 
(első minta), a másik az Országos Meteorológiai Szolgá-
lat MET-ÉSZ programjában résztvevőké (második min-
ta). Ebben a csoportban lévők hobbiból foglalkoznak a 

    
2. ábra: Időjárásról való tájékozódás gyakorisága  

a két mintában 
3. ábra: „Mi a fő oka, hogy nem veszi figyelembe  

a riasztást” kérdésre adott válaszok a két mintában 
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meteorológiával, illetve vannak hivatásos észlelők is. A 
MET-ÉSZ észlelők csoportját azért vontuk be a vizsgálat-
ba, hogy megnézhessük, van-e különbség az informálódási 
szokások, illetve az időjárás-előrejelzések értelmezéséhez 
szükséges háttértudás tekintetében az átlagember, illetve 
azon emberek között, akiknek időjárás iránti affinitásuk 
eleve nagyobb. Az előbbi csoporthoz villanyposta és kö-
zösségi oldal útján juttattuk el a kérdőívet, az utóbbihoz 
pedig egy belső fórumon illetve egy közösségi oldalon lé-
vő zárt csoporton keresztül. Az első mintában 501, a má-
sodik mintában 90 kitöltést kaptunk. A kapott adatokat az 
SPSS statisztikai program segítségével értékeltük ki, és 
különböző változók összefüggésit is vizsgáltuk vele. 
 
A kapott adatok elemzése, értelmezése. Az alábbiak-
ban a teljesség igénye nélkül mutatjuk be a vizsgálat leg-
fontosabb eredményeit és összefüggéseit. 
 
Demográfiai adatok:  

− Nemek aránya: Az átlagember-mintában a nők vannak 
többségben, 353-an (70%) töltötték ki a kérdőívet, a 
férfi kitöltők csupán 148-an (30%) voltak. A MET-
ÉSZ-mintában megfordul az arány, a kitöltők 94%-a 
férfi és 6%-a nő. 

− Korcsoportok megoszlása: A válaszadókat 5 korcso-
portba soroltuk (≤ 18 év, 19−34 év, 35−49 év, 50−64 
év, ≥ 65 év). Mindkét mintában főleg a 19−34 év kö-
zötti korosztály van jelen, 65%-ban, illetve 40%-ban. 
Őket követi a 35−49 év közötti korosztály (17% és 
38%), majd az 50 és 65 közötti korosztály (8% és 
13%). A 18 évnél fiatalabb korosztály a minta 8%-át, 
illetve 6%-át, a 65 év fölötti korosztály a minta 2%-át, 
illetve 3%-át adja. 

− Lakóhely szerinti megoszlás: Az első mintában a leg-
több válaszadó városban él (42%), de hasonló száza-
lékban élnek a kitöltők a fővárosban (33%). Megye-
székhelyen, vagy megyei jogú városban a kitöltők 
17%-a, községben 8%-a él. A MET-ÉSZ-mintában 
még ennél is egyenletesebb eloszlást kaptunk. Szintén 
a városban élők vannak többségben (34%), azonban 
őket a községben élők követik (24%). Megyeszékhe-
lyen, vagy megyei jogú városban a kitöltők 23%-a, a 
fővárosban 18%-a él. 

− Iskolai végzettség szerinti megoszlás: A legmagasabb 
iskolai végzettséget illetően meghatározó az egyetemi 
vagy főiskolai végzettséggel rendelkezők csoportja, az 
átlagember-mintában ez 60%-ot tesz ki. A gimnáziu-
mot végzettek 24%-ban, a szakközépiskolát végzettek 
7%-ban, a szakmunkás végzettségűek 10%-ban, a leg-
feljebb 8 általános iskolát végzettek 6%-ban vannak je-
len az első mintában. A MET-ÉSZ-mintában is a felső-
fokú végzettséggel rendelkezők vannak többségben 
(32%), azonban itt hasonló arányban vannak jelen a 
szakközépiskolát (27%), illetve gimnáziumot (25%) 
végzettek. A szakmunkás végzettségűek a minta 10%-
át, az általános iskolai végzettséggel rendelkezők a 
minta 6%-át teszik ki. Az első mintában a kitöltők kö-
zel 60%-a, a második mintában több mint 70%-a már 
nem tanuló. 

− Tudományterületek iránti érdeklődés szerinti megosz-
lás: a demográfiai kérdéssort azzal zártuk, hogy rákér-
deztünk, milyen tudományterületek azok, amelyek ér-
deklik a kitöltőket. Ennél a kérdésnél a nyolc tudo-
mányterületből maximum hármat lehetett megjelölni. 
A két fő tudományterület, ami az átlagember-mintában 
lévő kitöltőket érdekli a természettudományok (63%) 
és a társadalomtudományok (40%) volt. A művészetek, 
a műszaki tudományok és a bölcsészettudományok 
iránt a felmérésben résztvevők több mint a negyede 
mutat érdeklődést. A MET-ÉSZ-mintában lévőket ki-
ugróan a természettudományok érdeklik (97%), ezenfe-
lül még a műszaki tudományok iránt mutattak nagyobb 
érdeklődést (45%). Összességében elmondhatjuk, hogy 
a mintákba bekerülő válaszadók változatosak az érdek-
lődésüket tekintve is. 

Az időjárási információk használata. Ez a kérdéscsoport 
arra irányult, hogy az emberek milyen gyakran, illetve 
milyen esetekben tájékozódnak az időjárási események-
ről és az időjárási veszélyekről. 
− „A mai napon valamilyen formában tájékozódott már 

az időjárásról” kérdésre az átlagember-minta 67%-a, a 
MET-ÉSZ-minta 100%-a igennel válaszolt. 

− Az időjárásról való tájékozódás gyakoriságára rákér-
dezve a 2. ábra szerinti megoszlást kaptuk.  

− A következő kérdés a veszélyhelyzetről való tájékozó-
dás gyakoriságára vonatkozott: „Télen tájékozódik-e az 
időjárási veszélyekről, mielőtt útnak indul?” Az átlag-
ember-mintában a válaszadók 53%-a választotta az 
„esetek nagy részében igen” választ. 31%-uk mindig, 
16%-uk nem tájékozódik. A MET-ÉSZ-mintában lévő 
kitöltők sokkal felelősebb magatartást mutattak: 81%-
uk mindig tájékozódik, 18%-uk az esetek nagy részé-
ben igen, és csak 1% válaszolta azt, hogy nem tájéko-
zódik. 

− Az is érdekelt minket, hogy ha kiadnak a meteorológu-
sok egy riasztást, akkor azt figyelembe veszik-e vagy 
sem. A kitöltők 85%-a, illetve 98%-a figyelembe szok-
ta venni a veszélyjelzést. 

− Azoknak, akik a „nem” választ jelölték be, még egy 
kérdésre válaszolniuk kellett. Megkérdeztük tőlük, 
hogy mi a legfőbb oka annak, hogy nem veszik figye-
lembe a kiadott riasztást? Az elgondolkodtató ered-
mény a 3. ábrán látható. 
 

Az informálódás módja: Ez a blokk 4 tételt tartalmazott. 
A feltett kérdésekkel az volt a cél, hogy megtudjuk, a kitöl-
tők milyen forrásokból tájékozódnak, valamint mit tartanak 
fontosnak egy időjárás-előrejelzés interpretálásánál. 
− Az első kérdés arra vonatkozott, honnan tájékozódnak 

a kitöltők az időjárásról. Ennél a kérdésnél több választ 
is bejelölhettek, ezért nem adnak ki az adatok 100%-ot. 
A várakozásoknak megfelelően a leggyakrabban hasz-
nált információforrásnak a világháló bizonyult (első 
minta 90%, második minta 100%), ezt követik a televí-
ziós időjárás-jelentések (53% és 54%), majd az 
okostelefon (39% és 24%). A rádió és a nyomtatott saj-
tó, mint meteorológiai információforrás a korábbi fel-
mérésekhez képest lényegesen visszaesett (25% és 
21%, illetve 4% és 9%). Az is érdekelt bennünket, 
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hogy van-e összefüggés a kor és a tájékozódás módja 
között. Szignifikáns összefüggéseket az átlagember-
mintában kaptunk. Eszerint a televízióból való tájéko-
zódás az 50 és idősebb kitöltők között népszerű, 77%-
uk innen tájékozódik. A világhálóról minden korosz-
tályban nagy százalékban tájékozódnak, a 19−34 év 
közöttiek 91%-a, de az 50 és annál idősebbek 83%-a is 
a világhálóról tájékozódik. Az okostelefonról tájékozó-
dást a 18 vagy annál fiatalabb korosztály képviselői ré-
szesítik előnyben, 51%-uk választja ezt az informáló-
dási formát.  
 

− Azokat a válaszadókat, akik bejelölték a világhálóról 
való tájékozódást, megkértük, hogy a felsorolt honla-
pok közül jelöljék be azokat, amiket használnak. Szin-
tén több lehetőséget is bejelölhettek a válaszadók, így a 
végeredmények itt sem adnak 100%-ot. A tanulságos 
eredményt a 4. ábrán tesszük közzé. A legnépszerűbb 
oldal a „hétköznapi emberek” körében az idokep.hu, 
több mint 70%-uk innen tájékozódik az időjárásról.  

A met.hu-t, ami az OMSZ hivatalos oldala, a kitöltők 
mindössze 27%-a használja. Az OMSZ-nak szükséges 
lenne megfejteni az okát annak, hogy az amúgy lénye-
gesen több és hiteles információt tartalmazó met.hu 
honlap miért nem tud népszerű lenni az átlagemberek 
körében. A MET-ÉSZ észlelők között természetesen 
más a helyzet, az ő tevékenységük az OMSZ honlap-
hoz kötött, így annak használati aránya 100% 
 

− A következő két kérdés során arról tájékozódtunk, hogy 
milyen tulajdonságokat részesítenek előnyben az emberek 
a televíziós időjárás-jelentések és az internetes meteoro-
lógiai honlapok esetében. Ezeknél a kérdéseknél Likert-
skálát alkalmaztunk, a kitöltőknek egytől ötig (egyáltalán 
nem fontos; nem fontos; közömbös; fontos; nagyon fon-
tos) terjedő osztályzattal kellet jelölni, hogy az előre meg-

adott tulajdonságokat mennyire tartják fontosnak. A ka-
pott eredmények az 5. és 6. ábrán találhatók. 
 

Időjárási információkra alapozott döntések: Ebben a 
blokkban azt vizsgáltuk, hogy az emberek bizonyos élet-
helyzetekben meghozott döntéseikhez figyelembe ve-
szik-e az időjárási előrejelzéseket, illetve azt, hogy való-
színűségi előrejelzések esetében hogyan tudják értelmez-
ni azokat. 

− Az első két kérdés azt mérte fel, hogy nyaralás, illetve 
szabadtéri program előtt az emberek tájékozódnak-e az 
időjárásról. Örömünkre mindkét esetben túlnyomó 
többséggel „igen” válaszok születtek (a nyaralás eseté-
ben 95% és 98%, a szabadtéri program esetében 93% 
és 99%). 

− A következő két kérdést a korábban már említett, 
Peachey által végzett felmérés ihlette. Két életszituáci-
ót vázoltunk fel: 1. „Ön a holnapi nap szabadtéri kirán-
dulásra készül. Megnézi a holnapi napra szóló időjárás 
előrejelzést, amelyben annak a valószínűségét, hogy 
heves zivatar alakulhat ki, százalékértékben fogalmaz-
za meg az előrejelzés. Hány százalékos zivatar valószí-
nűség esetén döntene úgy, hogy nem megy el erre a ki-
rándulásra?” 2. „Egy meleg, nyári nap után Ön megné-
zi, hogy az időjárás előrejelzés szerint várható-e más-
nap kiadós csapadék. Hány %-os valószínűségnél dönt 
úgy, hogy meglocsolja a kerti növényeket?” Az átlag-
ember kategóriában az első kérdésnél a válaszadók át-
lagosan akkor döntenek úgy, hogy nem mennek el a ki-
rándulásra, ha 53%-nál nagyobb a valószínűsége an-
nak, hogy lesz zivatar. A második kérdésre adott vála-
szok alapján a válaszadók akkor locsolják meg a növé-
nyeiket, ha 40%-nál kevesebb a valószínűsége annak, 
hogy lesz kiadós csapadék. A MET-ÉSZ-mintában lé-
vők átlagosan 60%-os zivatar valószínűség felett dön-
tenének úgy, hogy nem mennek el a kirándulásra és 
48% valószínűség alatt locsolnák meg a növényeket. 
Vizsgálatunk e két kérdése igazolta a Peachey-féle ku-
tatás eredményét, vagyis azt, hogy bizonyos életszituá-
ciókban az emberek ugyanarra a százalékos valószínű-
ségre más-más küszöbértéknél hozzák meg az igen-
nem döntésüket. A súlyosabb kockázatokat jelentő ese-
tekben ez a valószínűségi küszöbérték alacsonyabb. 
Kereszttábla elemzéssel megvizsgáltuk azt is, hogy a 
döntési küszöbök függenek-e a nemtől, illetve az isko-
lai végzettségtől. Az átlagember kategóriában beigazo-
lódott, hogy a férfiak bátrabbak az ilyen döntések 
meghozatalakor: 59%-os zivatar valószínűségnél 
mondták, hogy inkább nem mennek el kirándulni, míg 
a nők esetében ez 51% volt. Az iskolai végzettség és a 
MET-ÉSZ-minta esetében nem tudtunk szignifikáns 
összefüggéseket kimutatni. 

− A blokkot egy népi meteorológiai kérdéssel zártuk: 
„Mit gondol a népi meteorológiáról?” Az előzetes vá-
rakozásnál kisebb arányban használják a népi időjóslá-
sokat az emberek, az átlagember kategóriában 71%, a 
MET-ÉSZ kategóriában 80% nem hisz ezekben a népi 
regulákban. 

 
4. ábra: „Mely honlapokról tájékozódik” kérdésre adott 

válaszok megoszlása a két mintában 
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Fogalmi ismeretek. Az utolsó, legnagyobb blokkban 15 
kérdést tettünk fel. A kérdések egy része egyfajta általá-
nos tudást hivatott mérni, másik része pedig olyan fo-
galmakra kérdezett rá, melyek az időjárás-jelentésekben, 
előrejelzésekben előfordulnak. A megkérdezett fogalmak 
ismerete sok esetben szükséges az időjárás előrejelzés 
megfelelő, helyes értelmezéséhez. Helyhiány miatt nem 
tudjuk az összes kérdésre adott válasz feldolgozásának 
eredményét ismertetni, így azt a megoldást választjuk, 
hogy ismertetjük a kérdéseket, majd néhány érdekes, 
vagy elgondolkodtató eredményt mutatunk be. 
 
A kérdések, amelyekre előre megadott válaszok közül 
kellett a helyes megoldást bejelölni, sorrendben a követ-
kezők voltak: 1. Melyik esetben fog éjszaka jobban le-
hűlni a levegő? 2. Melyik a helyes magatartás, ha a sza-
badban van és elkezd villámlani? 3. Ha azt mondják az 
időjárás-jelentésben, hogy északi szél fúj, ez mit jelent? 
4. Mi az éghajlat definíciója? 5. A napsugárzásra vonat-
kozóan melyik a helyes állítás? 6. Mit jelent a napi kö-
zéphőmérséklet? 7. Mit nevezünk izobárnak? 8. Mikor 

beszélünk hidegfrontról? 9. Hideg- vagy melegfront ese-
tén számíthatunk-e inkább záporos csapadékra? 10. Mi-
lyen légnyomás uralkodik a mérsékeltövi ciklon belsejé-
ben? 11. Mikor várható szélcsendes, felhőmentes időjá-
rás? 12. Mivel jelöljük a hidegfrontot? 13. Mi az ónos 
eső? 14. Mekkora a látástávolság ködben? 15. Egy négy-
zetméter felületen mennyi vizet jelent egy milliméter csa-
padék?  
 
A kapott válaszok közül a legtanulságosabbakat a 7. áb-
rában foglaltuk össze. 
 
Az összefüggések bemutatása. Az összefüggések vizs-
gálatánál az SPSS statisztikai program alkalmazásával 
átkódoltuk a kérdésekre adható válaszokat aszerint, hogy 
helyesek, vagy helytelenek voltak. Az összes átkódolt 
tesztkérdésből létrehoztunk egy változót. Az új változó-
ban 3 kategóriát definiáltunk, figyelembe véve, hogy 
hány kérdésre jött jó válasz: „átlag alatt tájékozottak”, 
„átlagosan tájékozottak” és „átlagon felül tájékozottak”. 

A kategóriákat a percentilis szabály figyelembevételével 
készítettük el. Először azt néztük meg, hogy az átlagem-
ber és a MET-ÉSZ-mintában hány ember tartozik egy-
egy kategóriába. Az első mintában a helyesen megvála-
szolt kérdések minimális száma 4, a második mintában 6 
volt. A percentilis szabály alkalmazásával az átlagember 
kategóriában az átlag alatt tájékozott kategória azt jelen-
tette, hogy a válaszadó minimum négy, maximum kilenc 
kérdésre tudta helyesen a választ. A következő kategóri-
ába azok kerültek, akik tíz vagy tizenegy kérdésre vála-
szoltak jól. Azok, akik tizenkettő vagy több kérdésre jó 
választ jelöltek, kerülhettek be az átlagon felül tájékozot-
tak kategóriába. A MET-ÉSZ-mintában a kategóriák je-
lentései annyiban változtak, hogy az átlag alatt tájékozot-
tak kategóriába azok kerültek be, akik minimum hat, ma-
ximum kilenc kérdésre tudták a helyes választ. A követ-
kező kategóriába ugyanúgy, mint az előbb, azok kerül-
tek, akik tíz vagy tizenegy kérdésre válaszoltak jól. 
Azok, akik tizenkettő vagy több kérdésre jó választ jelöl-
tek, kerülhettek be az „átlagon felül tájékozottak” kate-
góriába. Összességében a 8. ábrán bemutatott eredmé-

nyekre jutottunk. Az eredmény alátámasztja azt az előze-
tes feltevésünket, hogy a hivatásos észlelők, illetve hob-
biból a meteorológiával folyamatosan foglalkozó kitöltők 
lényegesen jobb tárgybéli ismeretekkel rendelkeznek. 
 
Ezt követően azt vizsgáltuk, hogy különböző demográfi-
ai tényezők miként befolyásolják a kérdésekre adott vá-
laszokat. Vizsgálatainkat az átlagember-mintával kezd-
tük. Elsőként a nemek és a teljesítmények között keres-
tünk összefüggést. Mivel ebben a mintában a nők sokkal 
többen voltak (70%), mint a férfiak (30%), ezért a ke-
reszttábla elemzés során khi-négyzet próbát végeztünk 
arra vonatkozóan, hogy szignifikáns eredményt kapunk-
e. A khi-négyzet próba 0,00-t adott, ami az általánosság-
ban elvárt 0,05-ös szignifikancia szint alatti érték, ami 
azt jelenti, hogy a férfiak és nők számának megváltozása 
nem változtatna a kapott eredményen. A vizsgálat ered-
ményét a 9. ábrán mutatjuk be. Ez alapján a nők lénye-
gesen nagyobb hányada (38%) tartozik az átlag alatt tá-
jékozottak kategóriájába, mint a férfiaknak (23%). 
  

 
 

5. ábra: „Amikor időjárás-jelentést néz a televízióban, 
mennyire fontosak Önnek a következő tulajdonságok” kér-

désre adott válaszok a két mintában 

6. ábra: „Amikor a világhálón tájékozódik az időjárásról, 
mennyire fontosak Önnek a következő tulajdonságok” kér-

désre adott válaszok a két mintában 
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7. ábra: Válogatás a fogalmi ismereteket felmérő kérdésekre adott válaszokból 
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Az átlagon felül tájékozottak kategóriájában a helyzet 
megfordul (23% és 43%).  
A következő vizsgálat tárgya az életkor és a teljesítmény 
között fennálló összefüggés feltárása volt. Az életkor 
alapkategóriáin kis változtatásra volt szükség, az 50 és 
64 év közötti és a 65 év fölötti korcsoportot egyesítettük, 
hogy egyenletesebb koreloszlást kapjunk. Hipotézisünk 
ezzel kapcsolatban az volt, hogy a fiatalabb korosztály 
jobban fog teljesíteni, mert a fogalmak nagy része, me-
lyekre rákérdeztünk, a kilencedikes földrajz tananyag ré-
sze. A hipotézis másik fele, hogy a kor előrehaladtával 
fokozatosan romlik a teljesítmény is. A kereszttábla 
elemzés előtt megbizonyosodtunk, hogy szignifikánsak-e 
az eredmények. A kapott eredményeket a 9. ábra mutatja 

be. A kutatás során a legmegdöbbentőbb eredmény itt 
született. A 18 és ennél fiatalabb korcsoportba tartozók 
teljesítettek a legrosszabbul, 56%-uk az átlag alatt tájé-
kozottak csoportjába sorolható. Mindössze 9%-ról 
mondható el, hogy átlagon felül tájékozott. Ez az ered-
mény eléggé elgondolkodtató, érdemes lenne kivizsgálni 
egy másik kutatás keretein belül, hogy mi lehet ennek a 
hátterében. A hipotézis második fele viszont részben be-
igazolódott. A 19−34 év közötti korosztály bizonyult a 
legjobban tájékozottnak, 33%-a az átlagon felül tájéko-
zottak csoportjába tartozik. A 35 és 49 év közöttiek 28%-
a, az 50 és annál idősebbek 21%-a tartozik ebbe a cso-
portba. Tehát ha nem is olyan nagymértékben, de a kor 
előrehaladtával némileg csökkent a helyesen megvála-
szolt kérdések száma. 

Vizsgáltuk azt is, hogy milyen összefüggés van az iskolai 
végzettség és a teszt helyes kitöltése között. Ehhez az is-
kolai végzettség változón módosítani kellett, mert a leg-
feljebb 8 általános iskolát és maximum szakmunkás isko-
lát végzők túl kevesen voltak a többi végzettséggel ren-
delkezőkhöz képest. A khi-négyzet próba igazolta, hogy 
folytathatjuk így is az elemzést. A korábban megfogal-
mazott hipotézis szerint a magasabb iskolai végzettséggel 
rendelkezők jobb eredményeket érnek el, mint az alacso-
nyabb végzettséggel rendelkezők. A kereszttábla elemzés 
során kapott eredmények alátámasztottak ezt a hipotézist. 
A maximum általános iskolát illetve szakmunkásképzőt 
végzettek 54%-a átlag alatt tájékozott. Ez a százalék a 
maximum középfokú végzettséggel rendelkezőknél már 

40%-ra csökkent, a felsőfokú végzettségűeknél pedig 
már csak 27%. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők a 
legtájékozottabbak, 37%-uk az átlagon felül tájékozott 
kategóriába került. A középfokú végzetséggel rendelke-
zők 18%-a, a maximum 8 általános és szakmunkás vég-
zettségűek 11%-a tartozik ide. Az eredményeket a 10. 
ábra mutatja.  
 
Érdekelt minket az is, hogy ha a kitöltő jelenleg is tanuló, 
akkor milyen eredmények várhatóak. Mivel korábban a 
korcsoportok vizsgálatánál az az eredmény jött ki, hogy a 
18 évesek és annál fiatalabbak a legkevésbé tájékozottak, 
ezért fontosnak éreztük megnézni azt, hogy van-e vala-
milyen összefüggés a középiskolások és a teszt kitöltése 
között. A gimnáziumba járók 59%-a, a szakközépiskolá-

  
8. ábra: A kitöltők tájékozottság szerinti megoszlása  

a két mintában 
9. ábra: Az életkor és a teszt eredménye közötti összefüggés  

az átlagember-mintában 

  
10. ábra: Az iskolai végzettség és a teszt eredménye közötti ösz-

szefüggés az átlagember-mintában 
11. ábra: Tudományterület iránti érdeklődés és a teszt 
eredményének összefüggése az átlagember-mintában 
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ba járók 57%-a, a szakmunkásképzősök 100%-a került az 
átlag alatt tájékozottak csoportjába. 
Utolsó vizsgálatunk tárgya a tudományterület iránti ér-
deklődés és a teszteredmény közötti összefüggés keresé-
se volt. Hipotézisünk szerint azok, akik a természettu-
dományok iránt érdeklődnek, jobb eredményt fognak el-
érni, mint a többi tudományterület iránt érdeklődök. A 
11. ábrán jól látszik, hogy a felállított hipotézis megdőlt, 
hiszen míg a természettudományok iránt érdeklődök 
35%-a tartozik az átlagon felül tájékozottak csoportjába, 
addig a műszaki tudományok iránt érdeklődök 42%-a. 
Érdemes megnézni, hogy a többi tudományterületnél is 
magas az átlagosan tájékozottak száma. 
Terveink szerint a MET-ÉSZ-mintában is szerettünk vol-
na hasonló összefüggéseket kimutatni a demográfiai vál-
tozók és a teszteredmények között, de a kereszttábla 
elemzés során egyik esetben sem kaptunk szignifikáns 
eredményt. 
 
Összegzés. Összességében tehát elmondható, hogy az 
előzetesen felállított hipotézisek közül az első és a har-
madik nem nyert igazolást. A várakozással teljesen ellen-
tétes módon a 18 év alatti korosztály elvileg frissen szer-
zett időjárási ismeretei mutatkoztak a leggyengébbnek. 
Nem igazolódott be az a várakozásunk sem, hogy a ter-
mészettudományok iránt érdeklődők teljesítenek a leg-
jobban a teszt során. Beigazolódott viszont az, hogy mi-
nél magasabb a válaszadók iskolai végzettsége, annál 
biztosabb a tárgybéli tudása, valamint, hogy ez a tudás a 
kor előrehaladtával kopik. Bebizonyítottuk azt is, hogy a 
meteorológiával való foglalkozás, akárcsak hobbi szinten 
is, lényegesen biztosabb tudást eredményez. Bizonyítást 
nyert az is, hogy az emberek időjárási ismereteit, időjárá-
si helyzetekre adott reakcióit befolyásolja nemi hovatar-
tozásukból adódó eltérő habitusok is: a férfiak biztosabb 
tudással rendelkeznek, és nagyobb rizikót vállalnak fel a 
döntések során. Beigazolódott az a feltevésünk is, hogy a 
különböző korú emberek a tájékoztatás más-más eszkö-
zét preferálják. 
 
Vizsgálatunk is igazolta, hogy van még bőven mit tenni 
annak érdekében, hogy az emberek időjárási ismereteit és 
az időjárási információkhoz való hozzáállását javítsuk. 
Ennek talán leghatékonyabb eszköze az időjárási ismere-
tek iskolai oktatásának megreformálása lehetne, hiszen 
az eredmények jól mutatják, hogy az iskolában elsajátí-
tott ismeretek kamatoztatásával nagy problémák vannak. 
Több gondot kellene fordítani a felnőtteknek szánt isme-
retterjesztő előadásokra, írásokra is. Valószínűleg változ-
tatni kellene a kommunikáció módján, nyelvezetén is, 
hogy az átadott információkat a mindennapok embere 
könnyebben befogadja. Hogy pontosan hogyan kellene 
mindezt megtenni, ahhoz további vizsgálatok, kutatások 
szükségesek az optimális eredmény elérésének érdekében. 
Az időjárási ismeretek iskolai oktatásának javítására már 
elindult ilyen kutatás (Buránszkiné Sallai 2013, 2014). 
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