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MEGEMLEKEZES KOPPÁNY GYÖRGYRŐL
IN  MEMÓRIÁM PROF.

í
GYÖRGY KOPPÁNY

2Unger János , Sáhó Ágnes
'SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék, 6701 Szeged, Pf. 653., 2Országos Meteorológiai Szolgálat, 1525 Budapest, Pf. 38.

unger@geo. u-szeged. hu, saho. a@met. hu
Dr. Koppány György a Szegedi Tudományegyetem Ég
hajlattani és Tájföldrajzi Tanszékének nyugalmazott 
egyetemi tanára 2016. április 13-án, életének 84. évében 
elhunyt. Április 25-én, neve napján szűk családi körben 
temették el a Magyar Szentek Plébánia umatemetőjében. 
1932. március 31-én született Bajmokon, az akkori Jugo
szlávia területén. 1948-tól a Szabadkán megkezdett gim
náziumi tanulmányait Magyarországon folytatta. 1956- 
ban szerzett meteorológus oklevelet az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetemen, s ez év szeptemberében az Orszá
gos Meteorológiai Intézet Távelőrejelző Osztályán he
lyezkedett el. Érdeklődése kezdettől azok felé a nagytér
ségű, hemiszférikus légköri fo
lyamatok felé fordult, amelyek ha
zánk időjárásában gyökeres és 
hosszantartó változásokat idéznek 
elő. Publikációi 1957-től Időjá
rás folyóiratban, később külföldi 
szakfolyóiratokban és más kiad
ványokban is megjelentek. 1963- 
ban egyetemi doktori fokozatot' 
kapott A légnyomás 24 órás erős 
változásai a Sziklás-hegység és 
Nyugat Szibéria közötti területen 
című disszertációja megvédésével.
1966-67-ben egy éves ENSZ ösz
töndíjat kapott. Ennek keretében 
6 -6  hónapot töltött a Szovjetunió
ban és az Egyesült Államokban, 
ahol a szovjet illetve az amerikai 
távprognosztikai módszereket ta
nulmányozta. 1970-ben szerezte 
meg a földtudományok (meteoro
lógia) kandidátusa2 címet az 1967-ben írt, A csapadék és 
a hőmérséklet középtávú előrejelzésének lehetőségei Ma
gyarországon című értekezésével. 1985. október 2-án a 
földrajzi tudományok (meteorológia) doktorává minősí
tették. Doktori disszertációjának címe Az időjárás hosz- 
szabbtartamú előrejelezhetősége. 1971-től a Távelőrejel
ző Osztályt, 1979-től a Prognózis Módszertani Osztályt, 
majd 1980-tól a Szinoptikus Statisztikai Osztályt vezette. 
1984-től egyetemi docens, majd 1986. július 1-én egye
temi tanárrá nevezték ki. Ekkor egyúttal megbízást ka
pott a szegedi József Attila Tudományegyetem Éghajlat
tani Tanszékének a vezetésére is. Koppány professzor 
1995-ig vezette a Tanszéket. Ennek során a hagyomá
nyos meteorológiai és klimatológiai tárgyak mellett új

irányokként jelentkeztek a megújuló erőforrások és a tör
téneti klimatológia. Ezek a témák nagy hangsúlyt kaptak 
az oktatást segítő tevékenységében is és ennek kapcsán 
több kiadványa is megjelent (Légköri erőforrások, JATE 
Kiadó, Szeged, 1989; Lakható marad-e a Föld? Akadé
miai Kiadó, Budapest, 1993; Bevezetés a paleoklimatoló- 
giába, JATEPress, Szeged, 1996). A 90-es évek elejétől 
kutatási érdeklődése elsősorban olyan módszer kidolgo
zására irányult, amelynek segítségével előre lehet jelezni 
a következő év aszályosságát. Az aszályosság számsze
rűsítésére a Pálfai-féle indexet alkalmazta, mivel ennek 
fizikai dimenziója hőmérséklet/csapadék, tehát éghaj lat- 

tanilag értelmezhető. 1998-ban 
vonult nyugállományba, de ekkor 
sem szakította meg kapcsolatait az 
egyetemmel. Szabadon választható 
kollégiumokat, ismeretterjesztő 
előadásokat tartott és -  megosztva 
gondolatait az emberiség jövőjével 
kapcsolatos problémákról -  újabb 
könyvet publikált (Előrelátás, jö 
vőbelátás és a meteorológia, 
Könyvmester 2002 Kiadó, 2010). 
Egész pályafutása alatt aktív tagja 
volt a Magyar Meteorológiai Tár
saságnak. 1987-ben — az MMT ke
retében és annak érdekében hosszú 
időn keresztül végzett kiemelke
dően eredményes tudományos
társadalmi munka elismeréseként 
-  Steiner Lajos Emlékéremmel 
tüntették ki, majd 2006-ban a Tár
saság Tiszteleti Tagjai közé vá

lasztották. 2012-ben a hosszabb idejű és nemzetközileg is 
elismert éghajlati vonatkozású szakirodalmi tevékenysé
géért pedig Hegyfoky Kabos Emlékérem elismerésben 
részesült. 1957-től 1966-ig a Magyar Meteorológiai Tár
saság titkára volt, majd 1968-tól szerkesztői feladatot lá
tott el a Társaságban. Aktív tagja volt a TIT-nek, majd 
1974-től több évig tagja volt az MTA Éghajlattani Albi
zottságának is. A környezetvédelmi miniszter meteoroló
giai tevékenysége elismeréséül 2002-ben Schenzl Guidó 
Díj miniszteri díjjal tüntette ki.
Koppány György lelki üdvéért a Szegedi Dómban 2016. 
április 30-án 17 órakor mutattak be szentmisét.
Kollégánk emlékét kegyelettel megőrizzük, nyugodjék 
békében!

'Az 1961-1993 közötti időszakban az egyetemek az 1945 előtti időszakhoz hasonlóan adtak doktori címet. A köznyelvben ezt nevezték „kisdok
tori" -nak szemben az MTA által adományozott tudományok doktora fokozattal, amit „nagydoktori"-nak neveztek.

2 A szovjet mintára bevezetett tudományos minősítési rendszer alsó foka volt a kandidátus, amit 1993-ban az egyetem által adható PhD 
(Philosophice Doctor) váltott fel. Művészeti területen ennek a DLA (Doctor Liberalium Artium) fokozat felel meg.
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KONKOLY THEGE MIKLÓS MUNKÁSSÁGA 
A METEOROLÓGIA SZOLGÁLATÁBAN 

THE WORK OF MIKLÓS KONKOL Y THEGE 
IN  INTEREST OF METEOROLOGY 

Radies Kornélia, Tölgyesiné Puskás Márta
Országos Meteorológiai Szolgálat, 1024 Budapest, Kitaibel P. u. 1., radics.k@met.hu, puskas.m@met.hu

Összefoglalás. Száz éve, 1916. február 17-én halt meg Konkoly Thege Miklós, az akadémikus, a polihisztor, a hazai csil
lagászat és meteorológia felvirágoztatója. írásunkban a meteorológia érdekében végzett hatalmas munkásságát és igazga
tósága alatti fejlődést foglaljuk össze.
Abstracts. A hundred years ago, 17 February 1916, Miklós Konkoly Thege, the academician, the polymath, the great de
veloper of Hungarian astronomy and meteorology died. We put his completed huge work into the interest of meteorology 
and development of meteorological institute under his directorate in our writing together.

Életút az igazgatói kinevezésig. Konkoly Thege Miklós 
1842. január 20-án született Pesten egy gazdag felvidéki 
földbirtokos család egyetlen gyermekeként. Középfokú 
tanulmányait magánúton végezte, majd 1857-től -  érett
ségi hiányában rendkívüli hallgatóként -  a pesti egyete
men tanult. A jogtudomány mellett a kémia, az ásványtan 
és a fizika kötötte le leginkább a 
figyelmét. Tanulmányait 1860-tól 
Berlinben folytatta, ahol híres 
természettudósok, köztük a neves 
csillagász, Johann Franz Éneke 
óráit látogatta. 1861-ben doktori 
oklevelet szerzett. 1862-ben jogi 
diplomával a zsebében egy nyu
gat-európai körúton tanulmányoz
ta az ismert obszervatóriumok és 
az optikai műszereket készítő 
műhelyek tevékenységét. Érdek
lődésből 1864-ben hajógépészi, 
hajóskapitányi, majd mozdonyve
zetői képesítést is szerzett. Szülei 
kívánságára 1867-ben Komárom 
megye aljegyzője lett, de a hiva
taltól hamar megvált. Mivel a 
csillagászat iránt különös von
zalmat érzett, idejét és vagyonát 
inkább a csillagok tanulmányozá
sának szentelte. 1869 és 1871 kö
zött ógyallai birtokán felépítette 
magáncsillagdáját. A külföldi 
műhelyekből hozatott műszereit 
tökéletesítette, sőt később azok 
mechanikáját saját műhelyében 
készítette el (Kenessey, 1942).
Csillagvizsgálóját kitartó munkával az évek során nem
zetközi hírű obszervatóriummá fejlesztette. Csillagászati 
kutatásai során leginkább a meteorok és üstökösök kuta
tásában ért el jelentős eredményeket. Úttörő szerepet ját
szott a Nap és a bolygók rendszeres megfigyelésében. O 
vizsgálta meg a legtöbb üstökös színképét 1872-1911 
között, elsők között sikerült megfigyelnie több meteor 
színképét is. Először rajzolta, majd fényképezte le a nap
foltokat. A napészlelés mellett a bolygók rendszeres 
megfigyelésével is foglalkozott, vizuális és fényképes

megfigyelésekkel elsőként figyelte meg a bolygók tipo
gráfiáját, a Jupiter felületi változásait. Színképelemzés 
alá vette a villámokat is. Megfigyeléseiről folyamatosan 
beszámolt akadémiai értekezéseiben, majd az 1879-1894 
között saját kiadásában, 16 kötetben megjelentetett né
met (később kétnyelvű) Beobachtungen angestelt am 

Astrophysikalischen Observato
rium in O-Gyalla in Ungarn című 
kiadványában. Amatőrként került 
kapcsolatba a meteorológiával. 
Ógyallai birtokán -  a meteorológi
ai intézet alapítását megelőzően -  
már 1867-ben felszereltetett egy 
meteorológiai észlelőállomást, ahol 
később helyet biztosított a jó  barát
ja, Schenzl Guidó által vezetett 
Magyar Királyi Országos Meteoro
lógiai és Földdelej ességi Központi 
Intézet földmágnességi méréseket 
végző műszereinek is. Az intézet 
első igazgatóját, Schenzl Guidót, a 
bencés szerzetest, 1886-ban vissza
rendelték Admontba, ahol 1890. 
február 10-én nagy ünnepélyesség
gel apáttá szentelték fel. Súlyos be
tegsége következtében azonban 
még abban az évben elhunyt. 
Schenzl helyének betöltése nagy 
gondot okozott az elöljárók számá
ra. Elsőként a kor egyik legkivá
lóbb fizikusa, Fröhlich Izidor ka
pott megbízást az intézet vezetésé
re. Egyetemi oktatási tevékenysége 
miatt azonban ő csak rövid időre 

vállalta el a feladatot. Távozása után a betegeskedő Gru- 
ber Lajos kapott igazgatói megbízást. Alig fél évvel ké
sőbb állapota súlyosra fordulása után Kurländer Ignác 
vette át az intézet vezetését, szintén megbízással. 
Kurländer nehéz időszakban kezdhette el szervező, irá
nyító munkáját, hiszen a földművelésügyi miniszter 
nyomásának ellenére az intézet ekkor még nem állt ké
szen a meteorológiai előrejelzési feladatok ellátására. A 
Schenzl halála után háttérbe szorult meteorológiai kuta
tásokat a Magyar Tudományos Akadémia a kiváló szer

1. ábra: Konkoly Thege Miklós díszmagyar
ban, mellén a Vaskorona-rend (Időjárás 1942)
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vezőként ismert, 1876-tól levelező, majd 1884-től tiszte
leti tagjai közé választott Konkoly (1. ábra) kinevezésé
vel kívánta fellendíteni. Konkoly Thege Miklóst 1890. 
szeptember 1-én nevezték ki a Meteorológiai és 
Földdelejességi Magyar Királyi Központi Intézet igazga
tói posztjára (Cholnoky, 1942). A 48 éves csillagász és 
polihisztor ekkor már kül- és belföldön egyaránt elismert 
és nagybefolyású ember, miniszteri tanácsos volt. Kon
koly beváltotta a hozzá fűzött reményeket, hiszen kine-

zet főhatósága. Felismerte, hogy a vízrendezés gondjai
nak előtérbe kerülése kiváló lehetőséget kínál a felügye
let megváltoztatására. A meteorológia nagy mezőgazda- 
sági jelentőségére hivatkozva az irányítási és felügyeleti 
jogkört -  Ferenc József 1893. február 19-i jóváhagyását 
követően -  a Kultuszminisztériumból a Földművelési 
Minisztérium hatáskörébe helyeztette át. Egy évvel ké
sőbb megváltozott az intézet neve is, Meteorológiai és 
Földmágnességi Magyar Királyi Központi Intézet lett az
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2. ábra: A M. Kir. Országos Meteorológiai és Földmágnessé
gi Intézet új épülete 1911-ben 3. ábra: Időjárási térkép a Napijelentésből

vezésével a hazai meteorológiai 
szolgálat új korszakba lépett, annak 
ellenére, hogy nem volt meteoroló
gus, kinevezéséig sose írt meteoro
lógiai tanulmányt (Réthly, 1942), 
szakmai, tudományos érdeklődését 
mindig is a csillagászat kötötte le.
Az Időjárásban 1897 és 1914 között 
37 közleménye (*, 1916) jelent 
meg, főleg csillagászati témájúak.
Végignézve a listát, csak kettő, a 
meteorológiához kacsolható írása 
jelent meg: egy „apró közleménye”
-  Vihar az Al-Dunán -  (Kon
koly Thege, 1902) valamint a Fel
hők fotografálásáról (Konkoly 
Thege, 1903) szóló hosszabb írása.
Ebben a cikkében a technikai prob
lémák tárgyalása után megjelenik a 
tudományszervező meglátása, ami
kor az olvasót arra bíztatja, hogy 
készítsen magyarázatokkal kiegé
szített sorozatfelvételeket, amelyek 
alapjai lehetnének egy felhőatlasznak: „Amateurök rend
kívüli szolgálatot tehetnének a meteorológiai intézetnek, 
ha közeledő zivatarokról egy sorozatfelvételt csinálná
nak. A M. kir. Orsz. Meteorológiai és Földmágnességi 
Intézet örömmel készíttetne kliséket, s úgy az 
„Atmosphera” mint az intézeti „Zivatar-évkönyv” szíve
sen befogadná.”

Átszervezések. 1893-ban -  Konkoly kapcsolatainak és 
politikai érzékének köszönhetően -  megváltozott az inté-

új név. A változtatásokkal párhu
zamosan a szervezeti és működési 
szabályzatot is felülvizsgálták, s 
1896 októberében a Magyar Köz
löny 250. számában jelent meg az 
új szervezeti felépítés. Létrejött a 
Prognózis Osztály, s már 19 mun
katárs dolgozott az intézetben. 
Konkoly Thege Miklós közbenjá
rására a korábban szerény gazdál
kodású intézet költségvetési támo
gatása tizenötszörösére nőtt. Veze
tése alatt az előrejelzések fejleszté
sére, az intézet kapcsolatainak ki
építésére, külföldi tanulmányutakra 
és addig nem tapasztalt mértékű 
építkezésekre került a hangsúly. 
Konkoly kiemelkedő szerepet já t
szott az intézet végleges elhelyezé
sének megoldásában is, hiszen mél
tó helyet keresett az egyre bővülő 
szervezet számára. Kiszemelte és 
kapcsolatai révén a meteorológia 

számára megszerezte a Fény utca végén a Rovartani In
tézetnek szánt állami tulajdonú telket. 1908-ban kezdő
dött el a szecessziós stílusú székház alapozása (2. ábra), 
s 1910-ben fejeződött be az építkezés, melyet a kor híres 
építésze Neuschloss Koméi irodája tervezett (Mezősi, 
2010). Konkoly így vélekedett az 1910-es év tevékeny
ségét összefoglaló jelentésében: „Meteorológiai Intéze
tünk 1910. április havában elkészült új épülete mindazo
kat az igényeket fényesen kielégíti, amelyeket egy mo
dern, tudományos intézettel szemben támaszthatunk. ”

4. ábra: Fémtábla a sürgönyprognózis 
megjelenítésére
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Megfigyelések, állomáshálózat. Konkoly Thege első in
tézkedései között a meteorológiai intézethez csatoltatta a 
vízügyi szolgálat csapadékmérő állomásait. így 1890-ben 
már 190 meteorológiai és 147 vízrajzi csapadékmérő ál
lomást üzemeltetett. Az állomások száma az évek során 
addig soha nem tapasztalt mértékű fejlődésnek indult. 
1896-ban 401, 1900-ban 765, 1901-ben már 948 meteo
rológiai állomás működött az akkori Magyarország terü
letén, melyek közül 146 naponta három időpontban ész
lelt. 1876 és 1909 között az intézet összesen 11 észlelési 
útmutatót adott ki, amit az észlelőhálózat rohamléptékü
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6. ábra: A Hivatalos Kiad

vány sorozat 1. száma 1898- 
ból

lózat fejlődött, hanem az intézet hivatásos, fizetett állo
mányának a létszáma is. Amikor átvette az intézet veze
tését, akkor a létszám vele együtt 6 emberből és 1 szol
gából állott (Réthly, 1942). Amikor 1911 -ben nyugalom
ba vonulásakor a tudományos élet terén hosszú időn át 
teljesített kiváló szolgálataiért a király legmagasabb el
ismerését nyilvánította, az intézet létszáma 31 főből állt, 
s több mint a felének főiskolai végzettsége volt. Amikor 
az intézet a Földművelésügyi Minisztérium fennhatósága 
alá került, sokan aggodalmuknak adtak hangot, hogy a 
gyakorlati működés a tudományos kutatás háttérbe szoru-

* - líaí
ZIVATAROK MAGÍAKORSZAGON

AZ 1871-TÖL 1895-H i 

TERJEDŐ MEGFIGYELÉSEK ALAPJÁN.

H É JA S E N D R E

m r  GEwrrrER in  ungarn

XACH ont BEMIACirrCSGKN TOK t«X UHUK lííl-MM.
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7. ábra: Hegyfoky Kabos: A szél 8. ábra: Héjas: Zivatarok 
iránya a Magyar Szent Korona Magyarországon az 1871-től 

országaiban, 1894 1895-ig, 1889

fejlődése tett szükségessé. 1891-ben regisztráló műszerek 
kerültek az állomáshálózatba. 1901-ben pedig a 
hóvastagság mérése is beindult. 1896-1910 között közel 
ezer önkéntes munkatárs részvételével az intézet 
zivatarmegfigyelő hálózatot is működtetett. Az állomá
sok száma -  Konkoly igazgatósága alatt -  1911-ben érte 
el a maximumát. Ekkor 204 klimatológiai állomás -  köz
tük öt obszervatórium (Fiume, Herény, Kalocsa, Ógyalla 
és Temesvár) -  és 1234 csapadékmérő állomás működött 
a történelmi Magyarország területén. 1899-ben sikerült 
költségvetési fedezetet szereznie egy önálló meteorológi
ai és földmágnességi obszervatórium építésére, melynek 
saját birtokán adott helyet. Az ógyallai obszervatórium
ban a legmodernebb külföldi példák alapján kívánta 
megszervezni a tudományos munkát. Külföldi útjain 
számos hasonló profilú intézményt látogatott meg, s az 
összegyűjtött tapasztalatokat igyekezett hasznosítani 
(Konkoly Thege, 1899). A Marczell György elképzelései 
alapján tervezett kétemeletes, tornyos épületet 1900 
szeptemberében adták át. Ezzel Ógyalla igazi tudomá
nyos telephellyé változott, ahol együtt dolgoztak a csilla
gászok, a meteorológusok és a földmágnesség kutatói. 
Konkoly korán felismerte a magaslégkör kutatásának 
fontosságát is. 1896-ban megbízta ifj. Tolnay Lajost a 
témakör áttekintésével, aki léghajó felszállások segítsé
gével próbált választ adni a felmerült kérdésekre. Kon
koly ösztönözte Massány Ernőt is, aki úttörő szerepet ját
szott a hazai pilotballonos magassági szélmérések végzé
sében. Konkoly Thege igazgatósága alatt nemcsak a há

lását fogja eredményezni. Visszatekintve a dicső múltra 
úgy tűnik, hogy a kutatás vagy operatív munka kérdése 
örökzöld probléma. Ez a félelem nem volt megalapozott, 
mivel az intézet munkatársai közül ketten egyetemi ma
gántanárok lettek, egy főt pedig a Magyar Tudományos 
Akadémia tagjai közé választottak.

Időjárás előrejelzése. A földművelésügyi miniszter az 
időjárás előrejelzésének ügyét, s általában a meteorológi
ai intézet teljes feladatkörét, mind vízszabályozási, mind 
árvízvédelmi, mind mezőgazdasági szempontból kiemel
ten kezelte. Ez az intézet részére nyújtott költségvetési 
támogatásban is kifejeződött. Konkoly Thege Miklós ki
nevezését követően, már 1890-ben megindult a prognó
zisok kiadása. A szakszerű munka megalapozása Róna 
Zsigmond és Héjas Endre nevéhez köthető. Konkoly első 
intézkedéseinek egyike volt, hogy az időjárás-telegráfia 
küldéséhez házi távírót szereztetett be. 1891-ben megin
dította az időjárás-előrejelző szolgálatot, és térképes napi 
időjárás-jelentéseket adatott ki (3. ábra). 1891. június 15- 
től 130 helyre küldtek néhány szavas sürgönyprognózist, 
melyeket a távírdákban cserélhető fémlapocskák segítsé
gével kifüggesztettek, közzétettek (4. ábra). Hazánk ez
zel az ingyenes távirati köröztetéssel több nyugat-európai 
országot megelőzött. 1896-tól az új szervezeti szabályzat 
-  az időjárás jelentése és prognózisok szolgáltatása mel
lett -  az előrejelzés módszereinek kutatását, fejlesztését 
is a Prognózis Osztály feladatai közé sorolta. Ekkortájt 
megfigyelések felhasználásával naponta egyszer készítet
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tek szinoptikus térképet: 39 hazai állomás adatai, vala
mint a bécsi táviratok (osztrák, francia és svájci adatok) 
és a hamburgi Seewarte alapján. 1900 és 1904 között az 
osztály a belgrádi obszervatórium részére is készített elő
rejelzést Szerbia területére. 1910-ben már 46 magyar és 
78 külföldi távirat információit dolgozták fel a szinopti
kus analízis során. Az elkészített meteorológiai szakvé
lemények száma is jelentősen emelkedett, 1910-ben már 
62 szakvéleményt adott ki az intézet.

Klimatológia, publikációk. Konkoly kiemelt hangsúlyt 
fektetett a hivatalos közleményekre, publikációkra, noha 
ő nem jegyzett meteorológiai tárgyú cikket. Sokoldalú
ságát azonban bizonyítja, hogy például a felhők fotogra- 
fálásáról, hajógépekről és mozdonyokról több tanul
mányt és könyvet írt. 1897-ben Héjas Endre elindította 
az Időjárás1 című folyóiratot (5. ábra), amely világvi
szonylatban is az egyik legrégebbi meteorológiai szak
mai folyóirat. Az Időjárás a meteorológia mellett számos
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9. áúra: Konkoly Thege Miklós Knut Angstöm 
svédfizikusnak szóló sajátkezű levele

csillagászati témájú cikket is tartalmazott. Konkolynak 
abban is nagy érdeme volt, hogy ez a lap megjelenhetett, 
mert az intézet állandó anyagi segélyt biztosított a költ
ségek fedezésére. Igazgatósága alatt a lap elérte az éven
kénti 350-400 oldalnyi terjedelmet, amely nyugalomba 
vonulása után csökkent. 1898-ban Konkoly Thege M ik
lós bevezette az intézet Hivatalos Kiadványainak soroza
tát (6. ábra), melynek első számát ő maga írta. A sorozat 
keretében leginkább éghajlati monográfiákat tettek közzé 
(7. ábra), 1914-ig összesen 19 kötetben. 1901-ben elindí
totta a Kisebb Kiadványok sorozatot is (8. ábra), mely-

1 Az Időjárás 1897-1902, Atmosphaera 1903-1904, 4z Időjárás 
1905-1944, Időjárás 1945-től napjainkig.

nek 1914-ig megjelent hét kötetéből hármat Konkoly írt. 
Jó kapcsolatot ápolt a vízüggyel és a mezőgazdasági 
szakemberekkel. Klimatológiai publikációkat várt a Kirá
lyi Magyar Természettudományi Társulat és a Magyar 
Földrajzi Társaság is. Nem véletlenül, hiszen a megala
kulás óta intenzíven fejlődő állomáshálózat, az egyre 
részletesebb adatgyűjtés és feldolgozás megalapozta a 
nemzetközileg is elismert éghajlatkutatást az intézetben.

Nemzetközi kapcsolatok. Konkoly a nemzetközi kap
csolatok terén is nagyon aktív tevékenységet folytatott. 
Rendszeres kapcsolatban állt nem csupán a külföldi me
teorológiai intézetekkel (9. ábra) és obszervatóriumok
kal, de neves kutatókkal is (10. ábra). Igazgatósága alatt 
szinte minden nemzetközi eseményen részt vett magyar 
szakember. Évről-évre rendszeresen látogatta az európai 
intézeteket és obszervatóriumokat annak érdekében, 
hogy a nemzetközi szakmai fejlődésről, annak területei
ről és mértékéről tájékozódjon. A külföldön látottak alap-

B aifeiltá jc  JB arine.
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10. ábra: Wladimír Koppén német meteorológus levele 

Konkoly Thege Miklósnak

ján megnyugtató véleménye alakult ki saját intézetéről, 
úgy ítélte meg, hogy az „nagyon is az elsők között á l l ’. 
Munkatársait rendszeresen útba indította azokba az or
szágokba, ahol tanulni, tapasztalatot szerezni lehetett. 
Ennek érdekében bevezette a tengerentúli tanulmányuta- 
kat is. Ifj. Tolnay Lajos és Zettl Ágoston már 1897-ben 
Eszak-Amerikába utazott. A kiutazásokkal párhuzamo
san intézete is számos nemzetközi látogatót fogadott. 
1900-ban a japán, majd a moszkvai és a belgrádi intézet 
igazgatója érkezett Budapestre. 1903-ban Konkoly Thege 
a Sándor szerb király által adományozott magas rangú ki
tüntetésben részesült a szerb meteorológiai és szeizmoló
giai intézet berendezésében nyújtott segítségéért.
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Összegzés. Az 1899. május 16-án kelt Ajándékozási 
szerződésben ógyallai birtokát és az obszervatóriumot 
Konkoly Thege Miklós a magyar államnak adományozta. 
Fegyvergyűjteménye és más tárgyai a komáromi múze
um gyűjteményébe kerültek. Konkoly Thege Miklós hu
szonegy év után, 1911-ben nyugállományba vonult. 
Olyan vezető volt, aki hosszú távú perspektívát, stratégi
át biztosított a meteorológiai intézet fejlődéséhez, s aki 
meg is teremtette a fejlődés feltételeit és kereteit. Kon
koly Thege Miklós, az ógyallai Konkoly-alapítványú 
asztrofizikai obszervatórium alapítója és igazgatója, a 
Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja, a Szent- 
István-rend kiskeresztjének, a Ferencz József-rend kö
zépkeresztjének birtokosa, a III. osztályú Vaskorona- 
rend lovagja, a „Pro Literis et Artibus” aranyérme, a po
rosz Vörös Sas-rend tulajdonosa, a Württembergi Koro
na-rend középkeresztese, több magyar és külföldi tudó
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11. ábra: A székház felavatásakor készült emléktábla 
Konkoly és Róna nevével, 1910

mányos társaság tiszteleti, levelező-, illetve rendes tagja, 
nyugalmazott miniszteri tanácsos 1916. február 17-én 
életének 74. évében hunyt el (Héjjas, 1916). 
Korszakalkotó jelentőségű nagy igazgatónk nevének le
írásakor a teljes meteorológiai irodalmon áthúzódik egy 
kettősség (Varga, 2013): kötőjellel vagy anélkül írjuk le a 
nevét? Ezt nemcsak a kortársak keverték, hanem maga a 
név tulajdonosa is. A már korábban is idézett cikkében 
(Konkoly Thege, 1903), saját nevét kötőjel nélkül, míg a 
fia esetében a család nevet kötőjellel írta. Úgy gondoljuk, 
hogy a kötőjel nélküli változat a helyes, mivel saját kezű
leg így írt alá (1. ábra). Réthly (1942) Konkoly születésé
nek 100. évfordulójára rendezett emlékülésen így zárta 
megemlékező sorait: „Nem volt szakképzett meteoroló
gus, még csak céhbeli sem volt és mégis az Intézetet az ő 
húszévi igazgatósága tette naggyá. O vetette meg mai

alapjait és amikor a világháború után jö tt a nagy össze
omlás, sokáig azokból a műszerekből tartottuk fenn  a há
lózatot és az Intézetet, amelyeket gyűjtött és tartalékolt. ” 
Konkoly emlékét számos dolog mellett (Bartha, 2016) az 
általa létrehozott Kitaibel Pál utca 1. szám alatti épület
ben a lépcsőfordulóban az épület felavatásáról szóló 
márványtábla (11. ábra) valamint az első emeleten az In
tézet Centenáriumára készített szobor (12. ábra) is őrzi.
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„ Okuljatok mindannyian e példán, s mint fán se nő egyforma-két levél, 
Ilyen az ember. Egyedüli példány, a nagy időn se lesz hozzá hasonló 

Nem élt belőle több, és most sem él Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd

IN MEMÓRIÁM KONKOLY THEGE MIKLÓS 
MEGEMLÉKEZÉS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

IN  MEMÓRIÁM MIKLÓS KONKOL Y THEGE 
COMMEMORA TION ON THE OCCASION OF THE 100. ANNIVERSAR Y OF HIS DEA TH

Bartha Lajos
1023 Budapest, Frankéi Leó út 36., arbar@t-online.hu

Összefoglalás. Az Ógyallán (Hurbanovó, Szlovákia) 2015. február 17-én a koszorúzáson elhangzott előadás szerkesztett változata. 
Abstract. Edited version of the memóriái speech was presented in Hurbanovo (Ógyalla, Slovakia), 17 February 2016.

Kosztolányi Dezső költeményének sorai nagyon jól ille
nek Konkoly Thege Miklósra, akinek most emlékezünk 
meg halála századik évfordulójáról. Konkoly Thege Mik
lós, az alkotó, tudós és közéleti ember egyszeri és meg
ismételhetetlen személyiség volt. Életútja átíveli az euró
pai polgárság fénykorát, a hazai kultúra gyors felemelke
dését. Ennek a felemelkedésnek tevékeny részese volt ő 
maga is. Szinte jelképes, hogy életét két nagy történelmi 
fordulat határolja: hat esztendős volt, amikor 1848-ban 
Európa-szerte fellángoltak a forradalmak, amelyek át
formálták a kontinens társadalmi arculatát (1842. január 
20-án született Pesten), és élete végén, 1916-ban tombolt 
az első világháború, amely gyökeresen megváltoztatta 
Európa politikai térképét és társadalmi irányzatait. 
Konkoly Thege Miklós életének, tevékenységének az a 
történelmi időszak adta meg a keretét, amelynek során a 
tudomány és a technika addig nem is sejtett újdonságo
kat, eredményeket ért el. Ehhez a fejlődéshez ő maga is 
hozzájárult. Az utókor elsősorban csillagászként és csil
lagászati műszerek tervezőjeként, építőjeként tartja szá
mon. Valójában azonban ennél sokkal tágabb volt érdek
lődési köre és tehetsége. Legnagyobb érdemének azt te
kinthetjük, hogy széleskörű ismereteit nem tartotta meg 
magának, nem tekintette egy vagyonos ember elfoglalt
ságának vagy úri passziójának. Bármivel foglalkozott, is, 
arra törekedett, hogy ismereteit, tudását, tehetségét szé
les körben megossza, mások hasznára fordítsa.
Fiatalon feltűnt kiváló zenei tehetsége. Kitűnő zongorista 
volt, de maga is komponált, népdalokat írt át zongorára. 
Már 14 éves korában zongoraestet tartott a szabadság- 
harc alatt elpusztult komáromi templom újjáépítéséért. 
Utolsó nyilvános fellépése, nem sokkal halála előtt, 
ugyancsak nyilvános zongorahangverseny volt, jótékony 
célra.
Rajongott a képzőművészetért, maga is tehetséggel, pon
tosan rajzolt. Külföldi utazásai során mindig felkereste a 
képtárakat, tárlatokat. Ám nemcsak a maga gyönyörűsé
gére látogatta a kiállításokat. A legszebb alkotásokról 
diapozitív fényképeket készített, amelyeket itthon, nyil
vánosság előtt bemutatta, hogy azok is megismerhessék a 
festményeket, akiknek nincsen módja a külföldi tárlatok 
látogatására.
Alighanem művészi érzéke irányította figyelmét az akkor 
még gyermekcipőben járó fényképezés felé. Ezen a téren 
is széles körben megosztotta ismereteit, nemcsak kipró

bálta az újabb fényképezőgép-típusokat és fotóeljáráso
kat, de alapos kézikönyvet is írt a kezdő fényképezők 
számára. Nagy szerepe volt 1890-ben az első magyaror
szági amatőr fényképészeti kiállítás megszervezésében. 
Csillagászként az asztrofotográfia szorgalmazója volt, er
ről a kutató módszerről két terjedelmes munkája német 
nyelven jelent meg.
Konkoly Thege Miklós műszaki tehetsége már igen ko
rán megnyilvánult. Kisdiákként működő gőzgépet épített, 
fiatalemberként az akkor újdonságnak számító benzin- és 
petróleum motorok érdekelték. Az erőgépek azután a 
gőzhajókra és gőzmozdonyokra irányították a figyelmét. 
Megszerezte a hajóskapitányi és hajógépészi oklevelet -  
maga is több kis motorhajót épített -  és mozdonyvezetői 
vizsgát tett. Gőzgéphajtású jármüvekkel foglalkozott, 
alapos tanulmányokat végzett a kazánrobbanások okai
ról. De ez sem maradt nála személyes szórakozás. A kis 
hajókról, és a kazánrobbanásokról írt tanulmányai a köz
lekedés biztonságának fokozását szolgálták, és hasznos 
útmutatást adtak a kor mérnökeinek.
Nemcsak a gépek érdekelték; a gépeket kezelő emberek 
élete, munkája sem hagyta hidegen. Mint országgyűlési 
képviselő tagja volt a közlekedési bizottságnak és felszó
lalt a vasút és a hajózás munkásai érdekében. A Parla
mentben szorgalmazta, hogy létesüljön Budapesten fo
lyamhajózási iskola. Idős korában a repülés kérdései is 
foglalkoztatták. Egyik alapító alelnöke volt a Magyar 
Aero-klubnak, amely a léggömb-sport népszerűsítését 
tűzte ki céljául. Konkoly Thege emellett a légkör kutatá
sára is gondolt.
Kétségtelen, hogy külföldön csillagászati munkássága és 
a meteorológiai intézet fejlesztése terén szerzett érdemei 
a leginkább ismertek és elismertek! A csillagászattal már 
fiatalon megkedvelte, és európai utazásai során megis
merkedett az 1860-as évek jelentősebb külföldi obszerva
tóriumaival, valamint a nagyhírű műszerkészítő és opti
kai műhelyekkel.
Érdeklődése egyre inkább az égbolt tudománya felé for
dult, elsősorban a csillagászat legfiatalabb területe az égi
testek fizikai természetének kutatása (az asztrofizika) kel
tette fe l  a figyelmét.
Mivel az akkori Magyar Királyságban nem volt korszerű 
csillagászati intézet, 1870/71-ben ógyallai lakóházán, ké
sőbb, a felszerelés bővülésével a kúria parkjában magán
obszervatóriumot rendezett be.



11
Az eleinte csak saját érdeklődésének kielégítésére szánt 
csillagvizsgáló azonban hamarosan túlnőtte a műkedvelő 
obszervatórium kereteit. A gyarapodáshoz hozzájárult, 
hogy kitűnő műszaki érzékével a beszerzett műszereken 
javítani, tökéletesíteni akart. Saját műhelyében sorra ké
szítette a különféle észlelő, mérő berendezéseket, és kül
földi rendelésre is gyártott csillagászati eszközöket. Né
hány általa tervezed műszert (pl. a fénykép kimérő kom- 
parátorát) nagy külföldi gyárak sorozatban állítodák elő. 
Később Meteorológiai Obszervatórium műhelyében a 
mechanikus melled több műszeripari iskolás is tanult, így 
kialakulhatod volna egy precíziós mechanikai intézmény 
(amelynek kifejlődését sajnos a háború meggátolta). A 
csillagászati észlelő eszközökről írt, német nyelvű vaskos 
munkája évtizedekig hasznos tanácsadója volt a műszer- 
gyártó vállalatok mérnökeinek.
Hamarosan felismerte, hogy az akkor kialakuló fizikai 
csillagászat fejlődéséhez elsősorban rendszeres, folya
matos megfigyelésekre, észlelési sorozatokra van szük
ség. Már 1872-ben hozzálátod a Nap rendszeres észlelé
séhez, a meteorológus Schenzl Guidóval (1823-1890) 
együd megszervezte a hullócsillagok országos megfigye
lő hálózatát, hozzáfogott nemzetközi együttműködés ke
retében a csillagok szabatos színkép-katalógusának ösz- 
szeállításához, és sokat foglalkozód az üstökösök termé
szetének vizsgálatával is. Megfigyelő munkájával és mű
szer-tervező, -építő tevékenységével hamarosan nemzet
közi hírnevet szerzed. Elsők közt csatlakozott a nemzet
közi napfolt-észlelő hálózathoz, és az első világháborúig 
a zürichi központ nem is egy évben Ogyalláról kapta a 
legtöbb megfigyelési adatot.
Konkoly Thege Miklós gyakran ted hosszabb külföldi 
utakat. Annak érdekében, hogy távollétében Ogyallán se 
szüneteljenek a folyamatos észlelések, saját költségén 
észlelőket alkalmazod. Kezdetben az ógyallai iskolai ta
nítók közül kerültek ki a „segédcsillagászok”, majd 
szakképzed fiatal csillagászok dolgoztak -  köztük jeles 
külföldi szakemberek is: K. Schrader, H. K. Kohold, O. 
Tetens -  az „O-Gyallai Konkoly-alapítványú Astro- 
physikai Obszervatórium”-ban, amelynek tevékenységé
ről évente beszámolt német nyelvű kiadványában. 
Ogyallán kezdte pályáját az elméleti asztrofizika első je
lentős magyarországi képviselője, Kövesligethy Radó is 
(1862-1934).
A 19. sz. végén Konkoly arra is törekeded, hogy minél 
szélesebb körben népszerűvé tegye a csillagászatot. Cik
keivel, előadásaival buzdítoda a tudománykedvelőket a 
csillagos ég megismerésére. Az ő példáját kövede a csil
lagászati fényképezés nemzetközi hírű údörője, Gothard 
Jenő (1857-1909) és Podmaniczky Géza báró, aki 
Kiskartalon létesíted magán-csillagvizsgálót, ahol az 
egyetemi hallgatók szerezhedek gyakorlati ismereteket. 
Tudományszervezői munkásságára azzal tede fel a koro
nát, hogy 1899-ben a magyar államkincstárnak ajándé
kozta, akkor már negyedmillió aranykoronára értékelt 
magán-obszervatóriumát. Csupán azt kötötte ki, hogy 
élete végéig az intézet igazgatója marad, és az állam há
rom csillagászt foglalkoztat az obszervatóriumban. 
Nemzetközi hímeve késztette arra a Magyar Tudomá
nyos Akadémiát, hogy 1890-ben az Országos Meteoro
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lógiai és Földmágnességi Intézet megüreseded igazgatói 
pozíciójára jelölje. Bár Konkoly Thege Miklós nem fog
lalkozód behatóan a légkörtan tudományával, rendkívül 
sokat ted a szerény körülmények közt működő országos 
intézmény fejlesztéséért.
Jó érzékkel választoda meg az intézet vezető tisztviselő
it: Róna Zsigmondot, későbbi utódját (1860-1941), 
Marczell Györgyöt (1871-1943), Steiner Lajost 
(1841-1944) és társaikat, akik magas szintre emelték a 
hazai meteorológia tudományát. Mindenekelőd szorgal
mazta egy nagyszabású meteorológiai, fölmágnességi és 
földrengésvizsgáló obszervatórium felállítását, amelynek 
felépítéséhez Ogyallán saját telkéből adott át megfelelő 
területet.
Az 1900-ban felépült Obszervatórium akkor Európa 
egyik legjelentősebb meteorológiai és geofizikai intéz
ményévé vált. Munkatársait újszerű mérések végzésére, 
pl. a felhőmagasság meghatározására, felhőtípusok fény
képezésére bíztatta. 21 éves igazgatósága alad hétről 31- 
re növelte a kutatók létszámát, és közel tízszeresére 
(1400-nál többre) az ország megfigyelő állomásainak 
számát. Igazgatósága alatt épült fel Budapesten a mai 
meteorológiai szolgálat budapesti székháza. Megalapítot
ta a világ első önálló „ Meteorológiai és csillagászati mú
zeum ”-át.
Hatvanadik születésnapján még egy nagyszabású ajándé
kot adott szülőföldjének: a közel 1600 holdnyi Komárom  
megyei Konkoly-birtokot az államkincstárnak adomá
nyozta. Az volt az elképzelése, hogy a felparcellázod bir
tokot kistermelőknek adja bérbe az állam.
Nem rajta múlott, hogy ez a szép terv nem az ő gondolata 
szerint valósult meg. De ebből is kitűnik, hogy nemcsak 
a tudományos és technikai, de a szociális és társadalmi 
kérdések is foglalkoztatták. Figyelte az ipari munkásság 
-  főleg a hajógyári, hajózási és vasúti munkások -  hely
zetét, gondjait. Mintaképnek tekintede a jénai Cári Zeiss 
Művek szociális, munkás-jóléti rendszerét. Szőkébb ott
honának, Ogyallának, az egykor poros falunak, 
felemekedéséért cselekedett is. Országgyűlési képviselő
ként elérte, hogy a község járási székhely legyen, közhi
vatalokkal, posta- és távíróhivatallal, vasútállomással. 
Konkoly Thege Miklós 1916. február 17-én hunyta le 
örökre szemét. Nem érte meg, hogy lássa, amint a „nagy 
háború” elsöpri azt a világot, amelyben élt. De alkotásait 
még ez a tragikus vihar sem semmisítette meg.
Az általa alapított vagy szervezett intézmények máig 
fennállnak: a Magyar Tudományos Akadémia budapesti 
csillagvizsgálója, az Ógyalla-Hurbanovói Szlovák Köz
ponti Csillagvizsgáló -  amelyet az egykori csehszlovák 
állam rendezed be újra a régi helyén - ,  a Meteorológiai 
Szolgálat mai budapesti székháza, az ógyallai Meteoro
lógiai és Geofizikai Obszervatórium. Életében számos el
ismerésben és kitüntetésben részesült, a Magyar Tudo
mányos Akadémia levelező, majd tiszteleti tagsággal, a 
Philadelphiai Egyetem doktori címmel tisztelte meg. Em
lékét köztéri szobor és emlékérem őrzi Ogyalla- 
Hurbanovoban, Budapesten mellszobor az Akadémia 
csillagvizsgálójában és az OMSZ-ban, továbbá egy 
svábhegyi (XII. kér.) út neve, valamint az [1445] sor
számú kisbolygó őrzi.
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A KONKOLY THEGE CSALÁDRÓL 
THE KONKOL Y THEGE FAMIL Y 

Konkoly Elemér
1125 Budapest, Fogaskerekű utca 18., elemerkonkoly01@gmail.com

Összefoglalás. Konkoly Thege Miklós a nemzetközileg is ismert csillagász, a Magyar Meteorológiai Intézet 5. igazgatója 
halálának 100. évfordulóján, a történelmi család leszármazottja, aki felesége révén „rokonságban” van a Meteorológiai 
Szolgálattal, néhány gondolatát megosztja ebben az írásban a LÉGKÖR olvasóival.
Abstract. On the 100. anniversary of the death of the astronomer well-known internationally and 5. Director of Hungarian 
Meteorological Institute, the historical family's descendant, who there is in affinity with Meteorological Service through 
his wife, shares his some thought with the readers of the LÉGKÖR in this writing.

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

Konkoly Thege Miklósra jellemző volt a zeneszeretet is. 
Egy alkalommal a csillagásznak Pesten volt dolga. A 
Ritzben szállt meg. Ugyanitt szállt meg jó barátja, Mun
kácsy Mihály is. A két barát természetesen együtt ült le 
vacsorázni. A második üveg pezsgőnél a cigányprímás 
odasettenkedett Miklós bácsi füléhez. Jól ismerte őt, és 
halkan húzni kezdte az egyik -  Miklós bácsi által szerzett 
-  magyamótát. Ekkor Miklós bácsi felállt, kivette a prí
más kezéből a hegedűt, és maga 
kezdett játszani, variált, miközben 
Munkácsi fütyülte hozzá a fődal
lamot. A produkciónak olyan sike
re volt, hogy az elegáns közönség 
fennállva ünnepelte a két híres 
embert. Ekkor ők, egymást átölel
ve megállapították, hogy „Az biz
tos, hogy még sok sikert fogunk 
elérni a csillagászat és a festészet 
területén, de ilyen sikerünk még 
egyszer az életben nem lesz.” Ez a 
történet a manapság is viruló és ki
terjedt Konkoly Thege nemzetség 
1994-es összejövetelén hangzott 
el, Konkoly Thege Miklósné,
Alice néni mesélte, s talán érdekes 
adalékkal szolgálhat a meteoroló
gus és csillagász körökben is mél
tán elismert polihisztor egyénisé
gének megismeréséhez. Az alábbi
akban azonban nem róla, hanem 
családjáról foglaljuk össze a leg
fontosabb ismereteket a Konkoly 
Thege honlap (The Konkoly Thege 
Family Hompage) és a rendelkezé
sünkre álló egyéb adatok alapján.

A családi név. A „Konkoly Thege” történelmileg védett 
név. A Konkoly Thege családot a Norvégiában, Oslóban 
élő Szeniorátus képviseli, akik számon tartják a család 
tagjait, vezetik a családfákat, őrzik a családi levéltárat 
(Magyar Nemzeti Levéltár U szekció), és döntenek csalá
di kérdésekben. A név csak a család Szeniorátusa dönté
sével használható. A családi név eredete a család letele
pülési helyéhez vezet vissza. Ezt igazolja az okmány
anyagban használt névírás alakja is, mint például

Bamabas nobilis de Concol, comes Pardan de Concol, 
comes Paulus de Concol.
Paulus de Concol fia az első, akit egy 1328-as okmány 
(Nagy, 1863) Stephanus de Concol dictum Thege, majd 
egy 1357-es okmány (OSZK) Stephanus nobilis Thege de 
Concol-nak nevez meg. 1377-től a XVII. század végéig a 
latin nyelvű okmányokban Thege de Konkol-ként íródik 
a családi név. Amikor a magyar nyelvű okmányszöveg 

kezdi a latint leváltani, a szerződé
sek és levelek személyes aláírására 
kerül a sor, a névírás formája ke
resztnév, majd Konkoly Thege, 
napjainkban pedig Konkoly 
Thege, majd keresztnév.
Az 1930-as években érvényben lé
vő helyesírási szabályzat az „y” 
betű alkalmazását és olvasását a 
Verebely családnévvel példázta, 
miszerint az „ly” = „li”-nek ejten
dő ki. A régies írásforma a család
nevek végén „1”, „n” vagy „t” be
tűt követően „y” helyett „y”-t al
kalmazott. Mivel a Konkoly Thege 
család ősi nevét nem a konkoly 
(Agrostema githago) nevű növény
től, hanem Konkol nevű helységtől 
vette, ezért írása Konkoly Thege 
vagy Konkoly Thege, és helyesen 
„Konkoli Tege”-ként kell kiejteni.

A család eredete. A Konkoly 
Thege nemzetség ősei a honfogla
ló magyarság egyik törzsének 
nemzetségfőjétől származnak. Te- 
ge (török, türk nyelven kos) volt a 
feje annak a nagycsaládi szerve
zetnek, mely a honfoglalást köve

tően a történelmi Komárom, Bars és Nyitra vármegyék 
területén telepedett meg.

A 25-28 nemzedéket meghaladó múltú Konkoly Thege 
család az ősnemes magyar családok közé tartozik, tagjai 
sohasem kaptak királyainktól nemesi oklevelet, armálist. 
Erre nem volt szükség, mivel a nemesi összeírások, királyi 
könyvek és az azt megelőző idők generációitól való össze
függő leszármazás a család ősi nemesi voltát igazolják.
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Fényes Elek egyik munkájában (Fényes, 1848) azt írja: 
„Ketzel kumán magyar vezér a Vág alsó részét, a Nyitra 
és Zsitva folyó vidékeit hódította meg. Ebből egy részt a 
Zsitva folyó mentén Thege nevű kumai magyar vezérnek 
ajándékozott, ahol most O- és Újgyalla, Abba és Konkol 
puszta fekszik. Innen származik a Konkoly Thege nemes 
család”. Fényes Elek a forrást nem nevezi meg, okmá
nyok tanúskodnak azonban arról, hogy a család ősei már 
az 1200-as éveket századokkal megelőzően a Fényes 
Elek által említett területen egybefüggően birtokoltak az 
első foglalás jogán, és birtokaik régi magyar neveket 
őriztek meg.

A Konkoly Thege család eredetével foglalkozva nem 
hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy a Konkoly 
Thege család, akárcsak a fussi, kávai, marczelházi, szápi, 
véki, Posár, Kemey, Keszeg és Harcsa családok leszár-

tatárokat legyőzte, s a királyi kincseket és a Magyar 
Szent Koronát a tatároktól visszaszerezte (Nagy, 1857).

Az 1247. évben (Nagy et al., 1866) a Koppán nemzet
ségbeli Tamás, Balian és Opour testvérek Komárom me
gyei Káva birtokuk felett osztozkodnak, mely osztozko
dásnál Paulus de Concol királyi tanúként van jelen.

A ma élő nemzedék egyenes ági leszármazása az 1306- 
ban kelt eredeti okmányban megnevezett Barnabástól ve
zethető le (Nagy, 1863). Ezen okmány igazolja, hogy 
Bamabas nobilis de Concol fia, András comes ’’Concol” 
nevezetű ősi birtokát vérségi alapon testvére sógorának, 
Hyndy Tamásnak adja. A családi levéltár további bősé
ges iratanyaga szolgál a családfa hézagmentes folytatásá
ra mindaddig, míg az egyházi, majd állami anyakönyve
zés kezdetét vette.

2. ábra: A 2006-os Konkoly Thege Nemzetségi Találkozó

mazottai, a Koppán nemzetség máig élő ága.
A családot érintő legkorábbi vonatkozású okmány Má
tyás király 1464. február 5-én kelt átiratában a családi le
véltárban található: III. Béla király 1193-ban megerősíti 
Szent István királynak az ispotályos lovagok részére év
szám nélkül, de vélhetőleg 1018-ban kiállított okmányát, 
amelyben „Concol” (vagy „Cuncul”) úgy szerepel, hogy 
onnan az ispotályosok egy ekealja földet kapnak 
(Fejér, 1829).

A Konkoly ősatyák már Árpád-házi királyaink idején je
lentős tisztségeket viseltek. Az 1242. évből származó, 
IV. Béla király által kiadott okmány az első név szerint 
ismert őst ’’Mathaeo de Terra Concol”-ként jelöli meg. 
IV. Béla Mátét királyi tárnokmesterré nevezte ki, mivel a 
tatárok ellen -  akik Komáromnál a királyi sereget meg
verték -  a már elveszett harcot megújította, seregével a

A családi címer. A család címere (1. ábra) a szokásjog 
alapján használt és elfogadott. Címerképe, mint azt az 
okmányok címeres pecsétlenyomatai mutatják, az idők 
folyamán nem változott. Álló, csücskös talpú vagy kerek 
kék pajzsban zöld mezőn ágaskodó fehér egyszarvú első 
lábaival kivont görbe kardot emel. A címerpajzson lévő, 
leveles, koronás, zárt lovagsisak dísze a sisakkoronából 
kinövő, pajzsbeli, szablyát emelő egyszarvú. A sisak ta
karója vörös-ezüst, kék-arany.
Az egyszarvú kultusza a bölcs és erényes emberek szüle
tésébe vetett hithez kapcsolódott. Az egyszarvú a keleti 
kultúrákban az öt szent állat egyike, ő az emlősállatok fe
je (a madaraké a főnix). Férfi princípium, ezért fiúgyer
mek születését jelzi. Az ország egységét, az uralkodó 
egyeduralmát, az ideális, bölcs és humánus kormányzást, 
az emberségesség morális-etikai kategóriájának megtes
tesülését és a lelki tisztaságot jelképezi. A kardot emelő
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unikomis a heraldika szerint ezeken az értékeken őrkö
dik.

A család és az ország történelmi kapcsolata. A
Konkoly Thege család történelme Magyarország törté
nelmi eseményeit tükrözi. A családi levéltár okleveleinek 
kiadói a mindenkori országos főméltóságok: királyok, 
országbírók, káptalanok, konventek.
A középkori és újkori Konkoly Thegék amellett, hogy 
földbirtokosok, nemesi kötelezettségükből adódóan ka
tonák, a maguk költségén kiállított familiáris seregek ve
zérei. A családi almanachban a hódoltsági időkben ilyen 
bejegyzéseket találunk: „hajdúk kapitánya”, „a török mi
att elfogytak”, „török rabságban halt meg”, „az érsekúj
vári török ölte meg, mag nélkül”.
Konkoly Thege László Komárom vármegye alispánja, az 
1705-ös Szécsényi Országgyűlésen Komárom vármegye 
esküdtjeként választja II. Rákóczi Ferencet vezérlő feje
delemmé.
A napóleoni háború idején a Konkoly Thegék insurgens 
kapitányok, királyi testőrtisztek. 1848-49-ben nemzet
őrök, honvédtisztek, majd a megtorlás vértanúi. A béke
években ispánok, alispánok, jogászok, orvosok, közgaz
dászok, udvari és miniszteri tanácsosok, minisztériumi 
államtitkárok, országgyűlési képviselők, egyetemi taná
rok. Sokuk a Johannita Rend lovagjai ma is.
A család jelentős szerepet tölt be a Felvidéken, nemcsak 
mint birtokosok, de mint számbeli nemzetiségi tényező 
is. Rokoni kapcsolatai kiterjednek a Felvidék és az anya
ország történelmi magyarságára, így az Ablonczy, 
Aranyossy, Babocsay, vattai Battha, Bebek, Beke, 
Beliczay, Beöthy, Bornemissza, Bossányi, Búcsi-Szabó, 
Csajághy, Csákffy, Csejthey, Csepy, Divék, Dobó, 
Drugeth, Emyey, Fáy, mankóbüki Fodor, ghimesi és 
gáchi Forgách, Földváry, Gachal, Gáthy, Ghychy, dabasi 
Halász, mankóbükki Horváth, nagybaráti Huszár, Jókay, 
Kálnay, Karátsony, Kenessey, korláthkewy Korláthy, 
Kosztolányi, udvardi és kossuthfalvi Kossuth, fajkürthi 
és kolthai Kürthy, Lády, Micsky, Medveczky, beketfalvi 
Mórotz, Nyáry, bogárdi Németh, Ocskay, Ordódy, 
felsőeőri Paál, Pálffy, szomorodi Pázmándy, réthelyi 
Prikkel, Pulay, Rudnay, Rudnyánszky, ruttkai és 
nedeczei Ruttkay, Sibrik, sóvári Soós, Szelley, ikladi 
Szluha, iglói és csetneki Szontagh, Tajnay, szécsiszigeti 
Thaly, Tamay, Teöteőssy, nagyselmeczi Toldy, Tolnay- 
Kiss, Thúry, Udvardy-Szabó, Urszínyi, patkósteszéri 
Zámory stb. családokra. Egyenes- és leányági utódaik 
kezén öröklődő birtokaikkal a magyar birtokos kis- és 
középnemesség fennmaradását és a vidék magyar jellegét 
biztosították. A Konkoly Thege nemzetség tagjai művelt
ségükkel, kulturális és történelmi hagyományaikkal a 
magyar tudatot és a magyarság továbbélését erősítik. 
Trianon után a Felvidékről számosán átköltöztek Kis- 
Magyarországra. Gyermekeik közül többen hadapródis
kolát, majd Ludovika Akadémiát végeztek, s lettek hon
védtisztek, mint édesapám, László és nagybátyám Ele
mér is, aki 1945. márciusában Küstrinnél halt hősi halált.

Életutak. Konkoly Thege Pál (1824-1884) 1861-65-ben 
országgyűlési képviselő, 1872-ig Bars vármegye alispán
ja, 1872-1884 között az aranyosmaróti királyi törvény

szék elnöke. A barsi evangélikus-református egyházme
gye gondnoka.
Konkoly Thege Gyula (1876-1942) 1898-tól dolgozott a 
Statisztikai Hivatalnál, melynek 1926-tól aligazgatója, 
1936-tól 1939 évi nyugdíjazásáig elnöke volt. E mellett a 
Magyar Gazdaságkutató Intézet ügyvezető alelnöke volt 
és tanított több egyetemen. Tagja volt számos tudomá
nyos társaságnak, a Magyar Tudományos Akadémia le
velező tagja, 1937-től a Statisztikai Társaság elnöke volt. 
Utolsó éveit a tudományos munkának szentelte.
Konkoly Thege Sándor (1888-1969) mezőgazdász, jo 
gász, az államtudományok doktora, gazdaságpolitikus, 
egyetemi tanár, az állattenyésztés és tenyésztéspolitika 
kimagasló személyisége volt. Földművelésügyi államtit
kárságáról a nyilas hatalomátvételkor lemondott. 1950 
nyarán kilakoltatták XII. kerületi Szarvas Gábor út 21. 
alatti otthonából, mert házukba beköltözött Rákosi Má
tyás öccse, a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezető
ség tagja, Bíró Zoltán. Konkoly Thege Sándor az Állat- 
tenyésztési Kutató Intézet tudományos munkatársa volt 
nyugdíjazásáig. 837 szakcikke és tanulmánya, valamint 
19 könyve jelent meg. Őrá emlékezve alapították a Kon
koly Thege Sándor Díjat.
Konkoly Thege Miklós István (1914-1989) Ludovikát 
végzett. A felszabadulás után Kistarcsára internálták, 
majd onnan 1950-ben Recskre került kényszermunkatá
borba. Dobó József fogoly szökése kapcsán idézek egy 
visszaemlékezésből. „Egy szép napon egy Konkoly- 
Thege Miklós nevű internált -  az emberfeletti erőfeszí
tést igénylő „tróglizás” alternatívájaként -  azt ajánlotta a 
tábor parancsnokságának, hogy csúszdát kellene építeni. 
Meglepő módon Konkoly-Thege tervét a vezetőség elfo
gadta, s őt bízták meg a munkálatok végrehajtásának irá
nyításával. A kivitelezésen dolgozó csoportban ott robo
tolt Dobó is. Kerítés még nem lévén, a brigád géppisz
tollyal hadonászó ÁVH-s martalócok gyűrűjében végezte 
munkáját. Egy óvatlan pillanatban, amikor őrzői figyel
me néhány másodpercre kihagyott, Dobó pillanatnyi ha
bozást követően hirtelen a bokrok közé vetette magát, és 
eltűnt az erdőben. A szökést csak este fedezték fel, ami
kor a Számtantanámak nevezett őr többszöri, nehézkes 
átszámolás után sem a helyes végeredményt kapta. Ek
korra azonban Dobó már „valahol Mátraballa környé
kén” járt. A táborban maradottak súlyos retorziók elé 
néztek. A csúszda-építő csoport tagjait az Andrássy út 
60-ban megszokott módszerek segítségével hallgatták ki, 
Konkoly-Thegét pedig a bunkerbe [félig földbe vájt víz
zel telt gödörbe] zárták, ahol öt éjszakát töltött. Az ötö
dik után fel kellett hozni őt a gödörből, mert a lába csú
nyán bedagadt. Konkoly-Thegét két önfeláldozó inter
nált orvos, dr. Hoyos János és dr. Kánya Tibor a juh- 
akolban egy ajtólapon megoperálta. Ennek köszönhető, 
hogy Miklós lábát nem kellett amputálni.” (Richter, é.n.) 
Konkoly Thege Miklós István szabadulását követően 
Norvégiába disszidált.
Konkoly Thege Barna (1914-1982) vezérkari alezredes. 
1942-től szovjet hadműveleti területen részt vett a har
cokban. Szovjet hadifogságból 1947 júniusában szaba
dult. 1949. március 5-én letartóztatták téves adatok miatt 
— összetévesztették unokatestvérével, Konkoly Thege 
Miklóssal. 1949 áprilisában szabadlábra helyezték. 1949.
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július 18-án az ÁVH ismét letartóztatta a Rajk-perrel 
kapcsolatban. A vizsgálat idején súlyosan bántalmazták. 
A Katonai Törvényszék a demokratikus államrend meg
döntésére irányuló szervezkedés vádjával tíz év kény
szermunkára, hivatalvesztésre, teljes vagyonelkobzásra 
és lefokozásra ítélte. 1954 novemberében a rehabilitáció 
kapcsán fogvatartását felfüggesztették, ellenőrzése azon
ban nem szűnt meg, a hatalom továbbra is figyelemmel 
kísérte életét, sőt egészen 1985-ig keletkeztek személyé
ről iratok, amelyek ma a „Zárt irattár” levéltári anyagá
ban (ABTL) találhatók. Két gyermeke, Barna és Edit or
vos lett.

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

3. ábra: A szerző családja Ógyallán, 2003-ban

Záró gondolatok. A Konkoly Thege család időről időre 
nemzetségi összejöveteleket tart, amelyen megjelennek az 
anyaországi és határon túli családtagok. Én magam 1994. 
november 12-én és 2006. szeptember 9-én vehettem részt 
a Konkoly Thege Nemzetségi Találkozón (2. ábra).
Az 1994-es alkalomra Dr. Konkoly Thege Aladár beteg
sége miatt nem tudott eljönni, az alábbi gondolatokat 
üzente a jelenlévők számára:
„Sok hasonlóságot láthatunk egy nemzet történetében és 
az azt alkotó nagy családok sorsában. A különböző szél
sőséges ideológiák által hányatott szellemi és fizikai lé
tünk megpróbáltatásai újraértékelték az ember helyét ha
zája sorsában. Hazának nevezem azt az országot, amely
nek vezetését, zászlóját és hivatalos elveit többé-kevésbé 
változtathatja, de a lakóinak otthont, hazát adó ősi ma
gyar föld a Kárpátok koszorújában a régi marad, akkor 
is, ha megcsonkítva, ellenségektől körülvéve küzd a 
fennmaradásért, mint annyiszor ezer éven át. Ebben a 
küzdelemben minden ember részt vesz a maga helyén és 
módján, akarva és akaratlan, több-kevesebb öntudattal. 
Mindannyiunknak, akik itt élünk, van családja akkor is, 
ha egyedül él, és vannak ősei akár tud, akár nem tud ró
luk. Azzal kérkedni, amiről nem tehetünk, hogy régi ős
nemesi családból származunk, vagy azzal vagyunk ro
konságban, atyafiságban, nagyon felületes és helytelen 
dolog volna. De önérzettel gondolhatunk arra, és joggal 
tarthatjuk az élet ajándékának, ha ebbe a közösségbe tar
tozunk, amelyet a Konkoly Thege család jelent. Mind

jobban belátják hivatalosan is a családok szerepét a nem
zet életében, és ha egy „híres” család többet jelent a 
szürke tömegnél, nem az abból való kiemelkedés volna 
lényeges, hanem az a tartás, amely a nemzet gerincét ad
ja. Családunk gyarló emberekből áll, mint minden más 
család. Jól esik a nagy ősök dicsőségére, hírnevére gon
dolni, abba kapaszkodni, de ez nem feledtetheti a jelen 
kötelességét, feladatát. A történelem többnyire a férfiak 
nevét és tetteit jegyzi fel, és ha a család férfitagjai meg
fogyatkozását tekintjük, az tény, hogy a Konkoly Thege 
nevet jelenleg csak néhány fiú viheti tovább. Mégis biza
kodva tekinthetünk minden nőre, anyára, aki hozzánk 
tartozik és gyermeket adott nemzetségünknek és ezzel a 
Magyar Hazának. Ők tartják együtt a nemzetséget alkotó 
kis családokat, vívják meg a hétköznapok küzdelmét a 
családi közösség lelki, fizikai fennmaradásáért. Családi 
összejövetelekre szükség van, hogy lássuk a zászlót, 
amelyet tovább kell vinnünk. Egy zászlót a sok közül, 
amely még a nemzeti színekben lobog, s hogy mi azt 
erősen tartjuk a magunk helyén.”

E sorok írója a család oldalágához tartozik a Zsitva menti 
Pozbáról. Feleségem, Konkolyné Bihari Zita az Országos 
Meteorológiai Szolgálat munkatársa. Gyermekeinkkel 
végiglátogattuk a Felvidék Konkoly Thege vonatkozású 
helyszíneit, tisztelegve az ősök emléke előtt 
(3. ábra).

I r o d a lo m

ÁBTL Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltár, Zárt 
irattár levéltári anyaga I. Rajk ügy 12. doboz 1/16 V- 
142685 Konkoly Thege Barna (1943), 1954-1985; I/16-a 
V-142685/1 Konkoly Thege Barna 1954, 1959 és 13. do
boz 1/20 V-143408 Pállfy György, Németh Dezső, Nagy 
Pál Ignác, Köröndi Béla, Konkoly Thege Barna, Horváth 
(Hönisberg) Ottó 1954-1965

Fejér, Gy., 1829: Codex diplomaticus Hungáriáé ecclesiasticus 
ac civilis Budáé, 1829, Tomus II. 284. lap és Monumenta 
Ecclesiae Strigoniensis I. kötet 142. és 145.

Fényes, E., 1848: A magyar birodalom statisztikai, geográfiai 
és történelmi tekintetben. Pest, 1848,1. kötet 82—83. oldal 

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár Családi levéltá
rak, Diplomatikai Gyűjtemény, U szekció, Konkoly-Thege- 
levéltár, Oslo, U 1151 jelzet. Némely dokumentum fénykép 
formában is elérhető:
http://www. adatbázis okonline, hu/adatbazis/dldf 

Nagy, /., Páur, Ráth, K. és Véghely, D., 1866: Hazai Ok
mánytár, Codex diplomaticus patrius III., Győr, 1866, 8-9. 

Nagy, I., 1857: Magyarország családai czimerekkel és 
nemzékrendi táblákkal Pest. 1857, VI. kötet 557.

Nagy, /., 1863: Konkoly-Thege család oklevelei in. Ráth Ká
roly, Rómer Flóris szerk. Győri Történelmi és Régészeti 
Füzetek, Győr 1863. II. kötet, 16-17. valamint 18-24. 

OSZK Országos Széchenyi Könyvtár Levéltári Osztálya, Kéz
irattár

Richter, Cs., é.n.: „Rettentő csávába kerültünk!” A recski 
kényszermunkatábor története (1950-1953), 
http://www.publikon.hu/application/essay/265_1 .pdf; 
https://issuu.com/sid43/docs/arecskiknyszermunkatbortrtnete 

The Konkoly Thege Family Hompage: 
http://konkoly-thege. com/



16 L É G K Ö R  61. évfolyam (2016)

A MÚZEUMALAPÍTÓ 
THE MUSEUM FOUNDER 

Dunkel Zoltán
Magyar Meteorológiai Társaság, 1024 Budapest Kitaibel Pál utca 1., dunkel.z@met.hu

Összefoglalás. Konkoly Thege Miklós nevéhez számos tudományos eredmény, szakmai újítás kapcsolódik mind a csilla
gászatban, mind a meteorológiában. Maradandó alkotásai között említésre méltó a meteorológiai múzeum létrehozása. A 
meteorológiai múzeum története megalapításától napjainkig nem volt töretlen. Sajnos 1945 után a múzeum gyakorlatilag 
megsemmisült, bár egyes tárgyak megmaradtak. 1991 -ben elnöki utasítással újból megalapításra került a múzeum, s hála 
több önkéntes segítő kitartó munkájának, ma ismét alkalmas arra, hogy az érdeklődőknek bemutassa a meteorológiai mű
szerek fejlődését, az intézetnek pedig tárgyi képet adjon múltjáról. Ebben az írásban a múzeum eredeti alapításáról, újra
alapításáról és jelenlegi állapotáról számolunk be.

Abstracts. Several scientific results, vocational innovations are all associated with the name of Miklós Konkoly Thege in 
both the astronomy and in the meteorology. Among his lasting works the meteorological museum's formation is notable. 
The history of meteorological museum was not unbroken since its founding until our days. The museum unfortunately was 
destroyed although single objects survived practically after 1945. In 1991 by a presidential instruction the museum was 
found again. Thanks to sustained work of several volunteers the museum can show the development of the meteorological 
instruments and demonstrate the past of the institute. In this paper we report on the original foundation re-starting and pre
sent state of the museum.

Bevezetés. A történelmi Magyarország 1896-ban ünne
pelte a Honfoglalás ezredik évfordulóját. A nevezetes 
eseményt nemcsak építészeti alkotásokkal -  többek kö
zött 400 új népiskolát is alapítottak —, közlekedési léte
sítményekkel tették emlékezetessé, hanem egy nagysza
bású kiállítással is. A Városligetben felállított Ezredéves
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1. ábra:Az Ezredévi Kiállítás plakátja

Országos Kiállításon (1. ábra) bemutattak mindent, ami
ről úgy gondolták, hogy büszke lehet rá az ország. A ké
sei érdeklődő is fogalmat alkothat a kiállítás nagyszabású 
voltáról, mivel a történelmi épületeket bemutató anyagot 
később tartós anyagokból átépítették, s ez a mai Vajda

huny ad vára. A látogatókat egy teljesen új közlekedési 
eszköz, a földalatti -  az európai kontinens első metrója -  
vitte ki a Gizella-térről a Városligetbe, ahogy később egy 
pesti lokálpatrióta nevezte a Gerbeaud-Gundel vasút. Az 
„Ezredévi Kiállítás” 240 pavilonból állt, köztük a M. Kir. 
Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet

2. ábra: A meteorológiai pavilon

(OMFI) 100 m2 alapterületű épülete (2. ábra). Konkoly 
nem volt elégedett ezzel az épülettel. Ennek hangot is 
adott a meteorológiai pavilon katalógusában (Mezősi,
1997). Az Ezredévi kiállításra 1896-ban készült kataló
gusban (3. ábra) a nem éppen dicsérő véleménye szerint,
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szó szerint idézve: „Még nagyobb sajnálattal kell kijelen
teni, miszerint a Meteorologiai pavillon sem olyan, mi
nőnek lenni kellett volna, mert elmondhatjuk -  eltekintve 
kiszámított czélszeríítlenségétői -  a német közmondást: 
„aussen hűi, innen pfui!” s az utóbbi szót legalább a szá
zadik hatványra kell emelni! Sajnos, sorok írója rajzolt 
illetve vázolt egy pavillont, a mely ugyan nem mutatott 
volna ennyit, de sokkal czélszerühb és olcsóbb lett volna, 
s minden szöglet a kihasználásra volt kiszámítva, holott 
itt nem vagyok képes egyetlen műszert is úgy elhelyezni, 
hogy az működjék, a mint az az én tervemben fel volt 
véve, mert itt minden szögletben torony van lyukakkal, 
ahol sem ablak sem ajtó, s így nyitott helyen esővíznek 
finom műszert kitenni még sem lehet; azonfelül a nagy 
torony elfogja a szelet, elfogja az eső esésének helyes 
irányát az alsó terasseon, a nagy torony tetejébe 
anemográfokat felállítani pedig lehetetlen és veszélyes.

L É G K Ö R  61. évfolyam (2016)_________________
a szerint könnyen meg fogja találnia a keresett tárgyat.” 
Konkoly rosszallása mellett azonban elégedettségének és 
büszkeségének is hangot adott, azzal, hogy megemlíti, 
hogy ez a kiállítás sokkal gazdagabb, mint az 1885. évi, s 
azt is megemlíti, hogy ezen a kiállításon már hazai, ma
gyar -  valószínűleg többségében intézeti saját gyártmá
nyú műszer, aminek egy részének maga Konkoly a 
konstruktőre -  is bemutatásra kerülhetett.
Előzmények. A múzeumi gondolat vagy legalábbis a 
meteorológiai műszerek rendszerezett bemutatása nem a 
millenniumi kiállításon jelent meg először Zách (1988) 
későbbi felfedezése szerint. A budapesti 1885. év orszá
gos általános kiállításról szóló beszámolóban a 
„Mathematikai, physikai, meteorológiai műszerek és 
munkáló’ címszó alatt olvasható, hogy „A meteorológiai 
és földdelejességi m. kir. központi intézet Budapesten 
különböző rendszerek szerint készített meteorológiai mű-
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4. ábra: A Meteorológiai és Csillagászati 5. ábra: A Meteorológiai és Csillagá- 
múzeum tárgymutatója 1903-ban szati múzeum tárgymutatója 1911-ben

Ilyenformán az elfussolt pavilonnál meg kell elégednünk 
azzal, hogy kiállítjuk a meglevő műszereket, mint nézni 
való darabokat. A ház a tervrajzban persze mást mutatott, 
de az nekem soha sem lett mondva, hogy a vállalkozó 
érdekébeni takarékossági szempontból (mert ez a főmo
mentum) a kis tornyokra, hol legalább regisztráló műsze
reket hagytam volna működni, sem ajtó sem ablak nem 
jön, mert ellenkező esetben kénytelen lettem volna, 
azonnal a bagolyvár ellen protestálni, s annak létrejöttét 
meggátolni. A szíves látogató vegye a dolgot úgy, mint 
van, s nyugodjunk meg abban, hogy az 1885-iki kiállítá
son ennyi meteorologiai és csillagászati eszköz sem volt, 
ami pedig található volt, az külföldről lett behozva. 
Avégből, hogy a magas számokat elkerüljük, minden 
csoportnak külön színű táblácskát adtunk, s ha a szemlé
lő a catalógus szerint egy tárgyat akar felkeresni, csak az 
illető csoport fejezetén nézze meg a színes táblácskát, és

szereket, hő-,légsúly-2, nedvesség-, elpárolgás-, esőmérő 
eszközöket, szélvitorlákat állított ki, részint önműködésre 
szánt (regisztráló), részint egyéni leolvasásokat igénylő 
szerkezetek szerint. Továbbá földdelejességi mérésekre 
szolgáló igen szép, gazdag gyűjteményt mutatott be. 
Ezen műszerek a tudomány jelen állásának színvonalát 
jelzik, s noha külföldi mechanikus műhelyekben készül
tek, de az intézet múzeumának gazdagságát igen kedvező 
színben mutatják. Nem kevésbé kedvező benyomást 
idéztek elő az intézet munkásságát illusztráló nyomtatvá
nyok, úgymint az intézet érdemdús igazgatójának, dr. 
Schenzl Guidónak munkája, az Útmutatás földmágnessé- 
gi helymeghatározásokra; dr. Grubel Lajos observátor- 
nak Útmutatás a földrajzi helymeghatározásokra vala
mint a Magyarország meteorológiai és földmágnességi

2 légsúlymérő = barométer
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atlasza több táblákban című munkája, végre a központi s 
némelyvidéki meteorológiai állomások megfigyelései 
több kötetekben. Dr. Schenzl Guidó már mint a budai 
reáltanodának physikai tanára és igazgatója, tüzetesen és 
nagy buzgalommal foglalkozott a meteorológiával és 
földmágnességgel; a reáltanodában egy meteorológiai ál-

Ezek volnának az állami központi meteorológiai intézet
nek legmegbízhatóbb és legtermészetesebb fiókjai, me
lyek az ország climatológiai viszonyainak felderítésére 
igen sokat tehetnének.”
A múzeum kezdetei. Amint az 1885-ös kiállításról szóló 
beszámolóban olvasható az Ezredévi Kiállítás meteoro-

________________ L É G K Ö R  61. évfolyam (20161
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6. ábra: Az ógyallai obszervatórium az 1900-as években 7. ábra: Konkoly Thege Miklós munkatársai körében

lomást rendezett be, mely később az országos meteoroló
giai intézetté nőtte ki magát. Ezen intézetben gyűlnek

össze az ország terüle
tén szétszórva lévő 
észleldék megfigyelé
seinek szálai, melyek 
azután évkönyvekben 
publikáltainak. A köz
ponti intézetben a 
magnetikus észleletek 
is nagy mérvben mí- 
veltetnek, s a tudós 
igazgató expeditiókat 
is rendez az ország 
magnetikai felvéte
lének érdekében. Ezen 
munkásság nemcsak 
helyi, hanem általános 
európai kultúrái érdek
kel bír, s a szakértő kö
rök által általános el
ismerésben részesítte- 
tik. A magyaróvári 
gazdasági intézet 20 
évi meteorológiai ada
tokat mutatott be két 
táblán, melyek közül 
az egyik a hőmérséklet 
ingadozásait, a másik a 
csapadék mennyiségét 
hónapról hónapra áb
rázolta. Óhajtandó vol
na, hogy ilyen megfi
gyelések a többi ilyen 
jellegű intézetekben is 
meghonosíttatnának.

lógiai pavilonjában bemutatott műszerek, eszközök, 
könyvek, fényképek képezték a későbbi Meteorológiai és 
Csillagászati Múzeum alapját. Konkoly Thege Miklós3 
ugyanis a kiállítás bezárása után az anyagot összegyűjtöt
te és egyik asszisztensének gondjaira bízta, ahogy a ké
sőbbi katalógusokból (4. és 5. ábra) kiderül. Az anyagot 
később Ógyallára szállíttatta és 1900-ban, a birtokán 
épült Obszervatórium (6. ábra) II. emeletén helyezte el 
az akkor már muzeális értékűnek tekintett gyűjteményt. 
Az Ógyallán kiállított 355 tárgy közül 60 db-ot soroltak a 
„csillagászati műszerek” kategóriába: számos napóra, 
iránytű, távcső és objektív, néhány szextáns valamint 
teodolit tartoztak ide {Kovács, K. és Mezősi, M , 2000). A 
csillagászati eszközök ilyen aránya összhangban állt a 
polihisztor Konkoly érdeklődési körével és közismert 
műszerkonstrukciós elképzeléseivel. Konkoly maga is je 
lentős csillagászati kutató munkát végzett Ógyallán is, jól 
képzett munkatársai körében (7.ábra). Hogy az ógyallai 
obszervatórium órája (8. ábra) mikor került Budapestre, 
arról nincs tudomásunk.
Néhány szó Ógyalláról. Konkoly Thege Miklós családi 
birtoka, mint a Dunától északra elterülő országrész, a tri
anoni békeszerződés után Csehszlovákiához került. Az 
Obszervatórium az új államban is megtartotta eredeti 
funkcióját és tovább végezte tudományos tevékenységét. 
Ma Slovenská ústredná hvezdráneh Hurbanovo néven az 
eredeti helyén, az eredeti épületekben végez csillagászati, 
foldrengési és meteorológiai megfigyeléseket, s folytat 
tudományos kutatást. Ógyalla (Hurbanovo) nemcsak a 
tudományos múltjáról ismert, hanem sörgyártási jelené
ről is, hiszen itt gyártják a Zlaty Bazant sört. Persze a sö
rön túl is van élet. Merthogy nemcsak az aranyos madár 
szelleme lengi be a Komáromi járásban fekvő várost, ha
nem Konkoly Thege Miklós neve és hagyományai mel

3 igazgató 1890.09.01-1911.08.12.

8. ábra: Az ógyallai csillagda 
órája a Marczell György 

Obszervatóriumban, 
jelenleg virágtartóként
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lett Ógyalla nagy szülötte a Honfoglalás körkép alkotója, 
Feszty Árpád is. Hurbanovon természetesek a kétnyelvű, 
szlovák-magyar feliratok, táblák. A közös történelem 
vállalásának szép példája, hogy míg a helyi, magyar ok
tatási nyelvű iskola névadója Feszty Árpád, a szlováké 
Mikulás Konkoly-Thege. Ógyalla az 1920-as évekig ma
gyar lakosságú település volt, és a kolonisták megérkezte 
után is megtartotta magyar többségét. A második világ
háború utáni kitelepítések és lakosságcsere következmé
nyeként azonban megváltoztak az etnikai arányok, és ve
gyes magyar-szlovák településsé vált. 1960-ban nyilvá
nították várossá, amikor megszűnt járási székhely lenni.

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

9. ábra: Konkoly Thege Miklós a 10 hüvelykes távcsővel 
(Bartha Lajos gyűjtése)

A múzeum története a II. Világháborúig. A múzeum 
érdeklődési köre, gyűjtőterülete nemcsak csillagászati és 
meteorológiai tárgyakra terjedt ki, hanem mindig öröm
mel fogadott be fizikai és optikai eszközöket, fényképe
ket és rajzokat, sőt egyéb ereklyéket is, amelyeket Kon
koly 1910-es felhívása után (Zách, 1987) magánszemé
lyek és intézmények a múzeumnak felajánlottak. Vajon 
mi lehetett a 395. szám alatt leltárba vett „Kis arany mér
leg” a Pannonhalmi apátság adománya? És hova tűnt el 
Klassohn Jánosné ajándéka a „Régi ezüst óra” (N°548)? 
A múzeum „őre” tisztséget az 1900-as évek elejétől so
káig Réthly Antal (1879-1975) asszisztens, későbbi 
igazgató töltötte be. Neve a mai olvasó előtt sem ismeret
len: ő a szerzője az „Időjárási események és elemi csapá
sok Magyarországon” című könyvsorozatnak. Részletes 
múzeumi katalógus az 1903-as (4. ábra) és 1911 -es

évekből (5. ábra) maradt fenn. Ógyalláról a múzeumi 
anyag 1908-ban visszakerült Budapestre, majd 1910-ben, 
az akkor felépült intézeti székház földszintjén, tetszetős 
vitrinekben állították ki a meteorológiai, csillagászati, 
földmágnességi, fizikai és optikai műszereket, eszközö
ket, képeket, fotókat, rajzokat, valamint „ereklyéket”. A 
gyűjtemény 1911-ben már 744 tételt tartalmazott. Kon
koly nyugdíjazásával a múzeum addigi fejlődésének len
dülete megtört. A két világháború közötti időszakban a 
gyűjtemény lényegében csak Hopp Ferenc (1833-1919) 
világutazó és műgyűjtő hagyatékából gyarapodott. Az 
1922. évi átvételi jegyzőkönyv szerint az állományegy-

10. ábra: A M. kir. Országos Meteorológiai és Földmágnességi 
Intézet munkatársai 1902-ben. Konkolytól balra Marczell György, 
jobbra Róna Zsigmond, a szögletes keret (lent: Szántó Ignác) mel

lett balra Steiner Lajos, míg jobbra az alsó sorban Réthly Antal

ségek száma akkor már elérte a 815-öt. A kortársak visz- 
szaemlékezése szerint az igen értékes múzeumban nem
csak régi és újabb, csillagászati, meteorológiai és geodé
ziai műszerek, napórák, könyvek voltak kiállítva, hanem 
például Petőfi Sándor, Deák Ferenc, Kisfaludy Sándor és 
Kossuth Lajos meteorológiai vagy csillagászati vonatko
zású ajándéktárgyai is helyet kaptak. Budapest ostroma 
(és az azt követő társadalmi átalakulás) katasztrofális kö
vetkezményekkel járt a meteorológiai múzeumra nézve. 
A gyűjtemény legértékesebb darabjai eltűntek vagy meg
semmisültek. A veszteségre jellemző, hogy az 1911-ben 
kiállított 744 tárgyból eddig csupán 27 db-ot tudtak azo
nosítani az újjáalakult múzeum lelkes építői, rendszere- 
zői. Ennyi maradt az eredeti gyűjteményből. Szerencsére 
a képanyag jelentős része túlélte a háborút és a megszűnt 
gyűjtési és rendszerezési gyakorlatot. A munkatársak egy
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része kötelességének érezte a múlt emlékeinek őrzését, s 
itt-ott fiókokban ezt-azt megőrzött, s amikor újraindult a 
hivatalos gyűjtés, az általa megőrzött anyagot beadta a 
gyűjteménybe, felajánlotta a múzeumnak. 1990 előtt nem 
mindenki érezte úgy, hogy a múzeumot fel kellene tá
masztani, volt, aki azt mondta, „hogy ugyan kit érdekel 
ma már néhány régi ócska műszer? A  megmaradt kép-

anyagból fogalmat alkothatunk arról, hogy milyen lehe
tett Konkoly munka közben (9. ábra) vagy arról, hogy 
mennyire élt akkor az intézeti közösségi szellem, ahogy 
egy 1902-ben készült tablón láthatjuk (10. ábra), ame
lyen szinte minden, a szakmánkban nagyot alkotó ős ne
vét megtaláljuk. Konkoly minden bizonnyal nemcsak hi
vatali rangja, képviselőházi tagsága, hanem obszervató-
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11. ábra: A hatvanadik születésnapra készített köszöntő oklevél. Az aláírók: Róna Zsigmond, Héjas Endre, Neubauer Aladár, 
Szalay László, Marczell György, Frank Ferenc, Kaum Oszkár, Keller Károly, Kiskó Béla, Szántó Ignác, Farkas Ede, Német 

Vilmos, Tolnay Lajos, Kováts Károly, Réthly Antal, ijj. Konkoly Thege Miklós, Markovits István, Anderkó Aurél, 
Kronich Lénárd, Karváry Zsigmond, Csemó Geyza, Dobreczki Artúr, Mankovics István, Klassohn János

12. ábra: Ógyalla 1911. Baloldalt Hegyfoky Kabos, mellette Róna Zsigmond. Középtájt, csípőre tett kézzel, Kövesligethy Radó,
jobbról a harmadik Konkoly Thege Miklós
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riumalapító és székházépítő tevékenysége miatt is okkal 
vívta ki munkatársai tiszteletét, amit bizonyít a 60. szüle
tésnapjára készített díszes köszöntő oklevél (11. ábra), 
aminek aláírói között szintén megtaláljuk szakmánk szin
te minden neves képviselőjének aláírását. Konkoly nyug
állományba vonulása évében készült az ógyallai csoport
kép (12. ábra), amin szintén felfedezhető néhány ismert 
meteorológus.
A múzeum újjászületése. Nincs róla pontos leírás, nem 
állnak rendelkezésre dokumentumok arról, hogy mi lett a 
múzeum sorsa 1945 után. Egyes elbeszélők arról számol
tak be, hogy az 1944. december 30-i belövés okozott 
helyreállíthatatlan károkat a gyűjteményben. Dobosi Zol
tán szerint a háborúban nem sérült meg a múzeum, mert 
a belövés nem ott érte az épületet, ahol a kiállítási terem 
volt. A megszűnés későbbi tevékenység eredménye, ami
ben erősen közrejátszott az 1945 utáni politikai helyzet. 
Az elbeszélések szerint az intézet dísztermében, ahol 
több múzeumi tárgy is ki volt állítva, a falon lógott Fe
renc József (az alapító okiratot aláíró király) és Erzsébet 
királyné képe. Egy népi demokráciában egy király képe 
egy közintézményben nem volt kívánatos. Talán ez is 
közrejátszott abban, hogy a múzeumot felszámolták. 
Egyes mesélők szerint az anyag megmaradt részét kiszál
lították Pestszentlőrincre, az újonnan létrejött obszervató
riumba. Ezt támasztja alá az a tény, hogy az ógyallai ob
szervatórium órája mind a mai napig ott áll a Marczell 
György Főobszervatórium főépületének előcsarnokában 
Kovács Margitnak az intézet kilencvenéves évfordulójára 
készített domborműve (8. ábra) társaságában, ha nem is 
annyira megbecsülve.
K orunk gyűjteménye. A múzeumi eszmét néhányan 
több mint negyven éven át továbbőrizték. A gondolat 
legfőbb ébrentartója, szorgalmazója Zách Alfréd volt, 
akinek nevéhez emellett többek között a Siófoki Obszer
vatórium létrehozása is fűződik. Nevét méltán őrzi tárló a 
Múzeumban és emléktábla a siófoki épület falán. A mú
zeum 1991-ben született újjá, amikor az Országos Mete
orológiai Szolgálat (OMSZ) elnöke, Mersich Iván*, elnö
ki utasításban szabályozta a „meteorológiai muzeális 
szakgyűjtemény” szervezeti kereteit. A korábbi gyűjtési 
ötleteknek többek között az is gátat szabott, hogy nem 
állt rendelkezésre megfelelő helyiség, ahol a tárgyakat 
össze lehetett volna gyűjteni. Mai szemmel ez talán fur
csán hat, de 1988-ban az OMSZ létszáma majdnem elér
te az 1000 (egyezer) főt! A 2/1991. Eln. utasítás a létre
hozás elhatározása mellett (Dunkel, 1993) reprezentatív 
kiállítási teret is biztosított a megmentett, ismét előkerült 
és újonnan gyűjtött eszközök számára. Az újonnan létre
jött, vagy ha tetszik az újra alapított múzeum kialakításá
ban, a műszerek kiállítható állapotba hozásában Zách 
Alfréd inspirálásán és gyűjtő munkáján túl komoly szere
pe volt Horváth Emil ny. hálózati ellenőr kitartó és szor
galmas munkájának. A múzeum kialakításában, fejlesz
tésében, az új gyűjtemény katalogizálásában fáradhatat
lanul munkálkodott Mezősi Miklós a magyar meteoroló
giai múlt és az OMSZ levéltár lelkes kutatójával, Simon 
Antallal együtt, hosszú éveken keresztül. Egy emléktábla 
szól róluk az intézet első emeletén, két tárló között, ott
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4 elnök 1991.02.15-2005.01.21.

ahol a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 2002. 
november 13-án kiállított okirata is található arról, hogy 
a minisztérium Magyar Meteorológiai Gyűjtemény néven 
vette nyilvántartásba gyűjteményünket. Ezzel a lépéssel 
„múzeumunk” a hivatalosan nyilvántartott közgyűjtemé
nyek sorába lépett. A Gyűjtemény a Kitaibel Pál utcai 
székház három szintjén 28 vitrint, valamint 8 talpas és 8 
fali tárlót tölt meg, a 2010-es katalógus szerint. További 
18 terjedelmesebb műszer, eszköz (légnyomás-hitelesítő, 
az aranyérmes ionoszféravizsgáló készülék, FUESS 
anemográf, ombrográfok, jégesőelhárító rakéták, rádió
szonda vevő) pedig a folyosókon illetve egyes munka
szobákban önállóan nyert elhelyezést. Egyes reprezenta
tív darabok -  a székház 2005-ös felújítását követően -  az
I. emeleti tanácsterem öt beépített vitrinjében kerültek 
kiállításra. Az 1993 óta többször frissített múzeumi kata
lógus a kiállított tárgyakat különböző csoportba sorolja:

-  magaslégköri műszerek (78 db),
-  földfelszíni mérések műszerei (202 db),
-  csillagászati és egyéb [geodéziai, légelektromos, 

radioaktív] műszerek, eszközök (121 db),
-  emléktárgyak, díjak, kitüntetések (82 db),
-  művészeti alkotások (29 db),
-  hangtár (30 óra),
-  fotótár (18 album).

A most meglévő anyagnak csupán töredéke szerepelt a 
századelejei Konkoly-féle múzeumban. Azért vannak 
említésre méltó ritkaságok a mai gyűjteményben is. A 
legrégebbi tárgy egy iskolai demonstrációs eszköz, az 
1745-ból származó „Winkler-féle elektromos gép”, amit 
Konkoly felhívására a keszthelyi katolikus főgimnázium 
ajándékozott 1902-ben. Meteorológiai szempontból igen 
értékes a Barométer Gyűjtemény, benne az 1870-ben ön
állóvá lett Meteorológiai Intézet I. sz. barométere. Nem
zetközi összehasonlításban is kiemelkedő a rádiószonda 
gyűjtemény, aminek létrejötte Varga Miklós kitartó gyűj
tésének köszönhető. És ne feledkezzünk meg az 1944. 
decemberi belövést túlélő anemométerről se! Konkoly 
ritkaságokat felvonultató gyűjteményét sikerült más, fris
sebb ritkaságokkal kiegészíteni. Reméljük, hogy a gyűj
tőmunkát nem fogja megszakítani újabb történelmi törés.
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KOSZORÚZÁS KONKOLY THEGE MIKLÓS HALÁLÁNAK
100. ÉVFORDULÓJÁN

WREA THING OF THE TÖMB OF MIKLÓS KONKOL Y THEGE 
ON THE 100™ ANNIVERSAR Y OF HIS DE A TH 

Németh Ákos
Magyar Meteorológiai Társaság, 1024 Budapest, Kitaibel P. u. 1., nemeth.a@met.hu

Összefoglalás. Konkoly Thege Miklós a Magyar Királyi Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet 5. igazgatója, a 
neves csillagász, az Ógyallai Obszervatórium alapítója száz évvel ezelőtt, 1916. február 19-án hunyt el. Ebből az alkalomból 
az azóta is működő ógyallai intézet és a Konkoly Thege Társaság megemlékezést szervezett a Konkoly Thege sírkápolnában, 
majd utána megkoszorúzták Konkoly Thege Miklós sírját. Az írás röviden összefoglalja a megemlékezés mozzanatait.
Abstract. Miklós Konkoly Thege the 5. Director of Hungarian Royal Meteorological and Geomagnetism Institute (nowadays 
Hungarian Meteorological Service) and renowned astronomer, the founder of Ógyalla Observatory (nowadays Slovak Central 
Observatory Hurbanovo) hundred years ago, 19 February 1916 passed away. On this occasion the Hurbanovo Observatory 
working since then and Konkoly Thege Society organized a commemoration in the Konkoly Thege sepulchral chapel, they 
laid a wreath on Miklós Konkoly Thege’s grave then. The writing shortly summarizes the moments of the commemoration.

2016. február 17-én a szlovákiai Ógyallán (Hurbanovo) 
koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak Kon
koly Thege Miklós halálának 100. évfordulóján. Ladislav 
Druga, a Konkoly Thege Miklós Társaság elnöke meghí
vásának eleget téve a hazai meteorológus közösséget Ra- 
dics Kornélia, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnök 
asszonya, Buda István, az OMSZ gazdasági elnökhelyette
se, valamint Dunkel Zoltán, a Magyar Meteorológiai Tár
saság elnöke és Németh Ákos, az MMT főtitkára képvisel

ték. Konkoly Thege Miklós 1890-1911 között volt a Me
teorológiai és Földdelej ességi Magyar Királyi Központi 
Intézet (későbbi elnevezésében a Magyar Királyi Országos 
Meteorológiai és Földmágnességi Intézet -  OMFI) igazga
tója. Irányítása alatt az Intézet a kezdeti 7 főről 31-re nö
velte dolgozóinak létszámát. A meteorológiai állomáshá
lózatban hihetetlen bővülést ért el, nyugdíjba vonulásakor 
az akkori Magyarország 1434 pontjáról küldtek adatokat a 
központba. 1896-ben létrehozta a Prognózis Osztályt,

Marián Vidovenec a hurbanovoi Obszervatórium igazgatója Martin Benko az SHMUfőigazgatója

Bartha Lajos előadása (Légkör 61, 10-11) A Felvidéki himnusz előadója
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ahonnan eleinte 130, később már 300 vidéki távírda segít
ségével országszerte terjesztették a napi előrejelzéseket. 
1896-ban az Intézet önálló pavilonnal jelent meg az Ez- 
redévi Kiállításon. A kiállításon bemutatott műszereket 
később Ogyallára vitette és az obszervatóriumban állítatta 
ki. Ez a gyűjtemény tekinthető a ma is működő Meteoro
lógiai Múzeum elődjének. Konkoly Thege Miklós az Inté
zetet 1892-ben a Fő utcába, majd a ma is használt Kitaibel 
Pál utcai székházba költöztette. A koszorúzást rövid meg
emlékezés előzte meg a családi síremlék melletti kápolná
ban. Az ünnepi program keretét a helyi gyermekkórus mű
sora adta. Az ünnepi beszédek sorát Marián Vidovenec, a

bán is az elsők között hozta létre a Csillagászati Obszerva
tóriumot, s mindezt magánvagyonából tette. Ahogy a pol
gármester asszony fogalmazott: „Azok közé az emberek 
közé tartozott, aki nemcsak szemlélője volt a történések
nek, hanem maga is formálta őket”. A megemlékezést 
Martin Benko, a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet fő
igazgatója folytatta, aki Konkoly Thege Miklós meteoro
lógiában betöltött szerepét hangsúlyozta, megemlítve az 
ógyallai meteorológiai obszervatóriumot. Az ünnepi meg
emlékezést Bartha Lajos csillagászattörténész zárta, aki 
magával ragadó lelkesedéssel mesélt Konkoly Thege Mik
lós életének ismert és kevésbé ismert mozzanatairól. Elő-

Az ógyallai iskola szlovák kórusa A Konkoly Thege mauzóleum és sírkápolna

A magyar küldöttség (Buda, Radies, Dunkel, Németh) A Konkoly Thege mauzóleum és a megemlékezés virágai

Konkoly Thege által 1871-ben alapított obszervatórium 
jogutódjának tekinthető ógyallai Szlovák Központi Csil
lagvizsgáló vezérigazgatója kezdte, aki gondolatait ma
gyar nyelven osztotta meg az emlékező közönséggel. Ki
emelte, hogy Konkoly Thege örökségéhez úgy tudnak hű
ek maradni, ha ma is a legkorszerűbb berendezéseket szer
zik be, igyekeznek minél jobb munkát végezni és töreked
nek arra, hogy a csillagvizsgálót minél szélesebb körben 
ismertté és vonzóvá teszik. Ot Ógyalla polgármester asz- 
szonya, Basternák Ildikó követte, aki az előzetes megbe
széléseknek megfelelően szlovák nyelven méltatta a város 
híres polgárát. Kiemelte, hogy Ógyalla sokat köszönhet 
Konkoly Thegének, hiszen 1869-ben európai viszonylat

adásának kézirata a LÉGKÖR jelen számának 10—11. ol
dalán olvasható. Megemlékezéséből egy fontos gondolatot 
kiemelve: „Konkoly Thege Miklós legnagyobb érdeme ta
lán az, hogy széleskörű ismereteit, felfedezéseit nem tar
totta meg magának, arra törekedett, hogy minél szélesebb 
körben megossza őket másokkal.” A megemlékezések 
után az ógyallai iskolások adtak szlovák és magyar mű
sort. Az ünnepi műsort követően az Országos Meteoroló
giai Szolgálat és a Magyar Meteorológiai Társaság is egy- 
egy koszorút helyezett el Konkoly Thege Miklós síremlé
kénél. A koszorúzáson a Konkoly Thege családon kívül 
sok magyarországi és szlovákiai csillagászati intézet, 
egyesület is képviseltette magát.
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A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 
NEWS OF HUNGARIAN METEOROLOGICAL SOCIETY

Németh Ákos
Magyar Meteorológiai Társaság, 1024 Budapest, Kitaibel P. u. 1., nemeth.a@met.hu

R endezvényeink  2015. j a n u á r  1. és d ecem b er 31. között 
Our programmes between 1 January and 31 December 2015
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Jan u á r 26.
90 ÉVES A M AGYAR M ETEOROLÓGIAI
TÁRSASÁG - Budapest

F eb ru ár 10.
Farkas György: Réunion -  egy szigetnyi Európa az 

Indiai-óceán közepén
(a Szombathelyi Területi Csoport rendezvénye)

F eb ru ár 17.
A TÉLI IDŐJÁRÁS É S HATÁSAI
Rázsi András: A téli időjárási veszélyek és előrejel

zésük
Németh Ákos: A téli időjárás humán biometeorológi

ai hatásai (az Egér-Bükkvidéki Területi csoport ren
dezvénye)

F eb ru ár 24.
Szegedi Sándor: Városklíma kutatások a Debreceni 

Egyetem Meteorológiai Tanszékén
(a Nyíregyházi Területi Csoport rendezvénye)

F eb ru ár 26.
A 2014-ES PARLAGFŰ HELYZET ÉRTÉKELÉSE

Páldy Anna, Bobvos János, Mányoki Gergely, Ud
vardy Orsolya, Magyar Donát: A 2014. évi parlag
fű pollenterhelés közegészségügyi értékelése

Mányoki Gergely, Elekes Péter, Magyar Donát, 
Páldy Anna: A Parlagfű Pollen Riasztási Rendszer 
(PPRR) kiterjesztése a Pannon Biogeográfiai Régió
ra

Vadassy Rita, Bobvos János, Magyar Donát, Ud- 
vardy Orsolya, Mányoki Gergely, Páldy Anna: A
2013- 2014. évi pollen napló eredményeinek előze
tes értékelése

Friedl Zoltán, Simon András: Parlagfű Információs 
Rendszer

Surek György, Nádor Gizella, Friedl Zoltán: Adatok 
parlagon

(az Agro- és Biometeorológiai Szakosztály rendezvé
nye)

M árcius 4.
Kiss Márton: A 38 szemű sárkány -  avagy munkában 

az észlelő!
(a Róna Zsigmond Ifjúsági Kör rendezvénye)

M árcius 5.
Lakatos Mónika, Kovács Tamás, Vincze Enikő': A

2014- es év értékelése éghajlati szempontból

Kolláth Kornél: Veszélyes időjárási események 2014- 
ben

Csík András: Magyarország 2014. évi vízjárásának 
rövid jellemzése

Somogyi Péter, Horváth Gábor: A Mura és a Dráva 
2014 szeptemberi árvíz-hidrológiai eseményei 

(az Éghajlati Szakosztály rendezvénye)

M árcius 10.
Dohány Zoltán: A helyi szelek rejtelmei 
(a Nyíregyházi Területi Csoport rendezvénye)

M árcius 10.
Kalauz József: Gomba és időjárás 
(a Szombathelyi Területi Csoport rendezvénye)

M árcius 17.
Wantuch Ferenc: A villámok sajátosságai és villám

lás-megfigyelő rendszerek 
(a Szombathelyi Területi Csoport rendezvénye)

M árcius 24.
Szüts Tamás: Apróságok többségben: pókász- 

expedíció Tanzánia hegyeiben 
(a Szombathelyi Területi Csoport rendezvénye)

Április 8.
Mátrai Amarilla: A csapadék előrejelezhetőségének 

vizsgálata a dunai és a tiszai vízgyűjtőkre vonatko
zóan ECMWF valószínűségi előrejelzések alapján 

(a Róna Zsigmond Ifjúsági Kör rendezvénye)

Április 9.
Thomas Fokén: Actual Questions of

Micrometeorology (az MMT külföldi tiszteleti tag
jának „székfoglaló” előadása)

Április 18.
6. SZŐLŐ ÉS KLÍMA KONFERENCIA - Kőszeg
(a Szombathelyi Területi Csoport rendezvénye)

Április 21.
Béres Csilla: A világ másik felén -  Ausztrália és Uj- 

Zéland (a Szombathelyi Területi Csoport rendezvénye)

M ájus 4.
Siileyman Toy: Urban climatology and humán 

bioclimatology — main results (in Erzurum or 
Turkey)

(a Szegedi Területi Csoport rendezvénye)
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M ájus 17.
TERMÉSZET-, MŰSZAKI- ÉS GAZDASÁGTU

DOMÁNYOK ALKALMAZÁSA 
13. NEM ZETKÖZI KONFERENCIA 
- Szombathely

(a Szombathelyi Területi Csoport rendezvénye)

M ájus 17.
A MAGYAR M ETEOROLÓGIAI TÁRSASÁG 

KÖZGYŰLÉSE

M ájus 27.
Tóth Zoltán: A Review of International Weather Re

search Projects
(a Légkördinamikai Szakosztály rendezvénye)

M ájus 27.
Horváth Zoltán: Városi légszennyeződés mérésén, 

modellezésén alapuló irányítási rendszer bemutatása
Groma Veronika: Liszt Ferenc Repülőtér levegőmi

nőségének vizsgálata mérési és modellezési ered
mények alapján

(a Levegőkörnyezeti Szakosztály rendezvénye)

M ájus 28-29.
III. ORVOSM ETEOROLÓGIAI 

KONFERENCIA - Budapest

Június 1.
Tóth Tamás: Süss fel nap! Időjóslás vagy előrejelzés?
(a Debreceni Területi Csoport rendezvénye)

Június 4.
MAGYARORSZÁG NEMZETI ATLASZÁNAK 

ÉGHAJLA TI FEJEZETE

Bihari Zita: Az Atlaszról általában / A múlt és a jelen 
éghajlatának magyarországi jellemzői

Szépszó Gabriella: Modellbecslések a 21. században 
várható éghajlatváltozás magyarországi jellemzőire

Kerényi Judit: Műholdas megfigyelések Magyaror
szágon

Babolcsai György: Makroszinoptika és veszélyes idő
járási helyzetek

Ferenczi Zita, Haszpra László: Levegőminőség
(az Éghajlati Szakosztály rendezvénye)

Június 19.
Szunyogh István: Az előrejelzési bizonytalanság di

namikájának vizsgálata a THORPEX Interactive 
Grand Global Ensemble (TIGGE) adatbázis segítsé
gével

(a Légkördinamikai Szakosztály rendezvénye) 

Szeptember 24.
Mika János: Globális klímaváltozás, regionális hatá

sok
(a Debreceni Területi Csoport rendezvénye) 

Szeptember 25.
Puskás János: Frontérzékenység az élővilágban

Kovács Erik: Klímaváltozás (kihívás és alkalmazkodás) 
(a Szombathelyi Területi Csoport rendezvénye)

Szeptember 29.
Farkas György: Nepál -  földrengés előtt 
(a Szombathelyi Területi Csoport rendezvénye)

O któber 6.
Baráth Kornél: Andamán-szigetvilág, a rejtélyes tró

pusi paradicsom
(a Szombathelyi Területi Csoport rendezvénye)

O któber 13.
Pék Tibor: A változó klímáról -  kicsit másképp 
(a Szombathelyi Területi Csoport rendezvénye)

O któber 21.
Stefan Sobolowski: Climate Services and Impacts 

Relevant Research at Uni Research Climate and the 
Bjerknes Centre

(a Légkördinamikai Szakosztály rendezvénye)

November 5.
Zsiborács Henrik: A  napelemes hűtés vizsgálata 
Molnár Csilla: Parkok Komplex felszínek sugárzási 

viszonyainak modellezése -  energetikai alkalmazá
sok

Horváth Miklós: Különböző tájolású napelemek 
energiatermelésének korreláció analízise vízszintes 
felületen mért globálsugárzás adatokkal 

(a Nap- és Szélenergia Szakosztály rendezvénye)

November 17.
Sz.üts Tamás: Afrikai Galapagos: Sao Tómé és Prín- 

cipe
(a Szombathelyi Területi Csoport rendezvénye)

November 24.
Gadányi Péter: Bolygótársaink légköre 
(a Szombathelyi Területi Csoport rendezvénye)

November 30.
Kolossváry Gábor: Az öntözésfejlesztés lehetőségei 

és szükségessége -  vízgazdálkodási szempontból 
Becsákné Tornay Enikő': Öntözés üzemelés 2014- 

2015. évi változásai és tapasztalatai 
Molnár Péter: Hazai aszálykezelés és nemzetközi ki

tekintés
Jancsó Mihály Izsó Lajos, Demény Ferenc, Búza 

Eszter, Gyalog Gergő', Kolozsvári Ildikó, Szalóki 
Tímea, Kun Ágnes, Szító Tamás, Váradi László, 
Rónyai András: Organikus rizsföldek többfunkciós 
hasznosítása halivadék neveléssel 

Kun Ágnes, Kolozsvári Ildikó, Bíróné Oncsik Mária, 
Jancsó Mihály, Csiha Imre, Kamandiné Végh Ág
nes, Bozán Csaba: Intenzív halnevelő telepről 
származó elfolyóvíz öntözéses hasznosítása -  
előkísérleti eredmények

Bozán Csaba, Körösparti János, Pásztor László, Kuti 
István, Miiller Tamás, Túri Norbert, Andrási Gá
bor, Kun Ágnes, Pálfai Imre: Magyarország síkvi-
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déki területeinek Komplex Belvíz- 
veszély eztetettségi Valószínűség (KBV) térképe 

(az Agro- és Biometeorológiai Szakosztály rendezvé
nye)

December 7.
Ole Einar Tveito: Supporting climate services, 

operational and research challenges 
(az Éghajlati Szakosztály rendezvénye)

December 16.
A MAGYAR M ETEOROLÓGIAI TÁRSASÁG 
ÉVZÁRÓ KÖZGYŰLÉSE

A Magyar Meteorológiai Társaság megalakulásának 90. 
évfordulója alkalmából 2015. január 26-án rendezett ün
nepi ülésről szóló beszámoló a LÉGKÖR 60. évfolyamá
nak 1. számában olvasható.
A 2015. május 17-én megtartott Közgyűlésen - határo
zatképtelensége miatt, a hagyományoknak megfelelően a 
megismételt közgyűlésig szakmai előadást hallgathattunk 
meg. Az előadó Szentimrey Tamás volt, aki a matemati
kai statisztika rejtelmeibe vezette be a hallgatóságot.
A színvonalas és érdekes előadás után a közgyűlés a tár
sasági díjak átadásával folytatódott. A Steiner Lajos Em 
lékérmet Szépszó Gabriella (OMSZ Éghajlati Osztály 
Klímamodellező Csoport) vehetett át.

Társaságunk Hegyfoky Kabos Emlékéremmel díjazta 
Szentimrey Tamás (OMSZ Éghajlati Osztály) munkás
ságát.
Az MMT Közgyűlése a 2014. évi Szakirodalmi Nívódíjas 
Jánosi Imre és Tél Tamás (mindketten ELTE Fizikai In
tézet) „Bevezetés a környezeti áramlások fizikájába” cí
mű művéért ítélte oda. Berényi Dénes Emlékdíjat kapott 
Nagy Zoltán (OMSZ Légkörfizikai és Méréstechnikai 
Osztály).
A Róna Zsigmond Alapítvány kamatait, mint pályadíjat, 
Csirmaz Kálmán (OMSZ Siófoki Viharjelző Obszerva
tórium) számára ítélte oda a Közgyűlés. Az ünnepi ese
mények után a közgyűlés jóváhagyta az újonnan alakult 
Egér-Bükkvidéki Területi Csoport vezetőségét (elnök: 
Mika János, titkár: Rázsi András). Ezt követően az 
MMT költségvetését kellett megtárgyalnia a Közgyűlés
nek. Mind a szakmai beszámoló, mind az Ellenőrző Bi
zottság jelentése elfogadásra került, ezt követte a 2015. 
évi költségvetés vitája. A költségvetés tervezetét a jelen
lévők változtatás nélkül elfogadták.
A 2015. december 16-án megtartott évzáró Közgyűlésen 
Szépszó Gabriella, az MMT 2015. évi Steiner-díjasa tar
tott szakmai előadást. Az előadást követően került át
adásra a 2015. évi Hille Alfréd Ifjúsági Pályadíj, mely
nek nyertese Állaga Tamás lett „Szimmetrikus instabili
tási helyzetek azonosítása és diagnosztikája a Kárpát
medence térségében” című dolgozatával.

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

Prof. dr. Thomas Fokén méltatása a külföldi tiszteleti tagságot igazoló oklevél átadása előtt.
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BESZÁMOLÓ AZ IFMS 4. ÜLÉSÉRŐL 
REPORT ABOUT THE 4th SESSION OF IFMS

Bartholy Judit
ELTE Meteorológiai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, bartholy@caesar.elte.hu 

Összefoglalás. Ebben az írásban röviden beszámolunk az IFMS4 eseményeiről, amelyet ezúttal New Orleansban tartottak. 
Abstracts. We give an account shortly in this writing about IFMS4 was organised in New Orleans this time.

A Meteorológiai Társaságok Nemzetközi Fórumát (Internatio
nal Fórum o f Meteorological Societies -  IFMS) 2009-ban hoz
ták létre abból a célból, hogy segítsen előbbre vinni a világ tár
sadalmainak a meteorológia területén kitűzött céljait. A kezdeti 
terv az volt, hogy legyen egy olyan informális szervezet, ami 
elősegíti a meteorológiai társaságok együttműködését informá
lis keretek között. Az együttműködésből eddig annyi valósult 
meg, hogy létrehoztak egy honlapot, www.ifms.org, s sikerült 
megszervezni a soron következő találkozókat. Az elsőt a geor-

NOAA ex-igazgatója összefoglalta a World Weather Open 
Science Conference (WWOSC)-en elhangzottakat. Teruyuki 
Nakajima a Japán Meteorológiai Társaság végrehajtó testüle
tének a tagja áttekintést adott az ázsiai meteorológiai konfe
renciáról, amelyet a kínai, a koreai és a japán társaság 2005 óta 
évente közösen rendez. Martina Junge az EMS ügyvezető tit
kára kiemelte, hogy az EMS egy társaságok társasága, ahol 
nincsenek egyéni tagok. Yongyun Hu, a kínai meteorológiai 
társaság alelnöke beszélt a CMS nemzeti és nemzetközi

A részvevők: Yongyun Hu, Bartholy Judit, M. Junge, M. Suwe, M. Anderson, M. Schwartz, H. Ahluwalia, T.G. Chen, K-Y. C. Chao, M. Voice, E. 
Agosta, E. Cayanan, T. Nakajima, M. Glackin, F. Carr, K. Seiner, M. Jean, L. Yi, S. Hu, G. McBean, F. Chan, E. Bentley, S. Chen, J. Mungai

giai Atlantában tartották 2010-ben, együtt az AMS Éves Köz
gyűlésével. A másodikra a kínai Xiamenben került sor 2011- 
ben. A harmadik az EMS konferenciával egy időben jött létre 
2013-ban Readingben. A Kanadai Meteorológiai és Oceono- 
gráfiai Társaság (CMOS) és az Amerikai Meteorológiai Társa
ság (AMS) közös kezdeményezésére és támogatásával valósult 
meg a 4. értekezlet New Orleansban, 2016. január 13-14-én, 
az AMS 96. éves közgyűlésével párhuzamosan. Az MMT ala
pító tagja az IFMS-nek, s eddig minden Fórumon képviseltette 
magát. A mostani találkozó célja volt megvitatni és meghatá
rozni, hogy mit szeretnének a tagok, s ezt milyen módon tud
ják elérni. A találkozó összehívásában döntő szerepe van 
Harinder Ahluwalianak, a kanadai társaság képviselőjének. 
Megnyitó után először Alexander MacDonald az AMS soros

elnöke üdvözölte a megje
lenteket. Kifejezte remé
nyét, hogy a résztvevők ké
pesek lesznek arra, hogy 
kiépítsék a hálózatot és 
fenn fogják tartania az 
IFMS-t. Ót William Gail 
követte az AMS leköszönő 
elnöke. Elizabeth Bentley a 
Brit Királyi Meteorológiai 
Társaság vezetője a szak
mai akkreditációról beszélt, 
társaságaink egyik fo prio- 

Harinder Ahluwalia ritásáról. Jack Hayes a Har-
az IFM S elnöke ris Művek alelnöke, a

együttműködéseiről és terveiről. A Kelet-afrikai Közösség — 
amely Burundit, Kenyát, Ruandát, Tanzániát és Ugandát fog
lalja magában -  nevében John Mungai szólalt fel. A magyar 
küldött az MMT ismertetésén túl meghívta az IFMS-t Buda
pestre, 2018 szeptemberében. A meghívást a fórum elfogadta. 
Elvárás a helyi szervezőtől, hogy fejlődő országbeli küldöttek 
utazását támogassa. Mark D Schwartz, a Biometeorológiai 
Nemzetközi Társaság elnöke az ISB és IFMS tevékenységének 
kölcsönhatásáról beszélt többek között. Mary Voice, az auszt
rál társaság nevében kijelentette, hogy szakmánk most még iz
galmasabb, mint volt 20-30 évvel ezelőtt. Ahluwalia összefog
lalójában rámutatott arra, hogy miért lehet igény az IFMS-re. 
Ez egy önkéntes együttműködésen alapuló szervezet, működé
se kiterjedhet az egész világra. Egy viszonylag kicsi befektetés 
az IFMS-be aránytalanul nagy hasznot hozhat a WMO-nak, a 
Világbanknak, a nemzeti kormányoknak és természetesen 
minden egyes tagszervezet társadalmának. A hatékony műkö
déshez hozzávetőlegesen 20 ezer dollárra lenne szükség. Szük
séges egy vezető, elnök, aki képes arra, hogy összefogja az 
IFMS-t és előkészíti a szükséges dokumentumokat a tanács 
tagjainak segítségével. Csak ekkor leszünk képesek arra, hogy 
megtaláljuk a finanszírozás további útjait.
A Fórum elnökének Harinder Ahluwaliát választotta meg. 
Operatív alelnök Dunkel Zoltán (MMT), a pénzügyi alelnök 
posztja egyelőre üres. Főtitkár: Kung-Yueh Camyale Chao.
Az ügyvezető testület további tagjai: RA I -  John Mungai 
(EAC), RA II -  Yongyun Hu (CMS), RA III -  Eduardo 
Agosta (CAM), RA V -  Todd Lane (AMOS), RA IV -  Jack 
Hayes (AMS), RA VI: -  Elizabeth Bentley (RMetS).
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METEOROLÓGIAI VILÁGNAP -  2016. MÁRCIUS 23.
________________________________________________ L É G K Ö R  61. évfolyam (2016)

WORLD METEOROLOGICAL D A Y -  23 M ARCH 2016

Sáhó Ágnes
Országos Meteorológiai Szolgálat, 1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1. saho.a@met.hu

„Ha szeretnénk, hogy legyenek évszakok, melyek annak 
idején Vivaldit is inspirálták, akkor az emberiségnek ra
dikálisan kell változtatnia a gazdaságban, az iparban, az 
agráriumban és az élet számos más területén kialakult 
szokásain” e gondolattal kezdte az idei Meteorológiai Vi
lágnap alkalmából tartott köszöntő beszédét V. Németh 
Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium kömyezetügyért, 
agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitká
ra. Az államtitkár az idei világnapi témához, a 
fo rró b b a n , szárazabban, csapadékosabban. Nézz 
szembe a jövővel!’’ gondolathoz kapcsolódva emelte ki a

repe volt a Magyar Kormány hozzájárulásának: „Ma
gyarország kormánya támogatást nyújtott két nagy múltú 
meteorológiai radar (Pogányvár és Napkor) felújításához, 
ezek modernizálása 2015-re már elkerülhetetlenné vált. 
A radarhálózat fejlesztése mellett a radar produktumok 
korszerűsítése is megtörtént: az OMSZ honlapján is elér
hető, évtizedek óta működő, operatív mérésekből készült 
kétdimenziós nemzeti kompozit radarkép helyett az 
utóbbi évek fejlesztésének köszönhetően 2015-ben ope
ratívvá vált a háromdimenziós radar kompozit képek ké
szítése.”

Radics Kornélia elnöki megnyitója

fenti gondolat kifejtéseként: a klímaváltozás felborítja az 
évszakok természetes rendjét, a szélsőséges időjárási 
események -  hőhullámok, aszályok, heves esőzések, 
szökőárak -  egyre gyakoribbá és intenzívebbé válnak. 
Ezek a jelenségek egy melegebb, szárazabb vagy éppen 
csapadékosabb jövő képét sejtetik és már most mérhető a 
változás. A földfelszín feletti levegő hőmérséklete meg
haladott minden eddigi rekordot, az iparosodás előtti 
időkhöz képest 1 Celsius fokos az emelkedés.”
Az ünnepségen, melyre az Országos Meteorológiai Szol
gálat dísztermében 2016. március 23-án 11 órakor került 
sor, utalt rá, hogy a világ országainak kormányai által 
2015 decemberében elfogadott Párizsi Egyezmény „kö
zös, de jól elhatárolható felelősségük tudatában” kötelezi 
az országokat arra, hogy minden erejükkel törekedjenek 
a fenyegető éghajlatváltozás elleni lépések megtételére.
A Meteorológiai Világszervezet által ajánlott téma kap
csán elismerését fejezte ki nemzeti meteorológiai szolgá
latunk iránt, amely a megváltozott körülmények között 
továbbra is megállta a helyét, teljesítette megnövekedett 
feladatát, innovatív fejlesztésekkel szolgálta az ország 
pontos információkkal való ellátását. Ebben jelentős sze-

V Németh Zsolt államtitkár köszönti a Világnapot

A  magaslégköri mérések tekintetében is sikereket ért el 
az OMSZ a múlt évben. Példaként az államtitkár megem
lítette: „új, gazdaságosabb szondát teszteltek le és vezet
tek be, részt vettek fejlesztésükben, tökéletesítésükben. A 
mérőhálózat is bővült és modernebbé vált. Az egyik je
lentős mérőállomás-telepítés Gerecse-tetőn zajlott”.
2015-ben az OMSZ által kiadott, másnapra szóló előre
jelzések komplex beválási mutatója 84,2% volt. Ez a mu
tató -  ha kismértékben is, de -  tovább javult az előző 
évekhez képest. Természetesen mindezen fejlesztések, 
korszerűsítések megvalósíthatatlanok lettek volna a kivá
ló szakembergárda odaadó, szakszerű munkája nélkül.
Az államtitkári köszöntőt Radics Kornéliának, az OMSZ 
elnökének megnyitója követte. Elnök asszony kiemelte 
kollégáinak segítőkész áldozatvállalását, a gyors és szak
szerű lépéseket, melyek a fejlődés útján előbbre juttatták 
az intézményt. További példákkal támasztotta alá a 
szakmai eredmények méltatását. Kitért a nap ünnepeltje- 
inek külön köszöntésére, s a szakmai partnerszervezetek 
támogatásának jelentőségére is.
Két előadás követte a vezetői megnyitókat. Horváth Gyu
la, az OMSZ Megfigyelési Főosztályának vezetője: „Pon
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tosabban, megbízhatóbban, hitelesebben. Az ember szere
pe a klímaváltozásban -  egy kicsit másképp”, valamint 
Horváth Ákos: „Légiveszély! Időjárási veszélyek -  időjá
rási veszélyjelzés. ” című előadása hangzott el.

Az előadások után került sor a Magyarország földművelés
ügyi minisztere által adományozott kitüntetések átadására. 
Schenzl Guidó Díjat adományozott a miniszter:

Molnár Károly nyugállományú alezredesnek -  „ több évti
zedes előrejelzési tevékenységéért, a jégeső-elhárításban 
végzett kitartó munkájáért, valamint a katonameteorológia
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lesztő tevékenységéért és példamutató vezetői munkássá
gáért. ”

Dr. Lakatos Mónika éghajlati szakértő — „ az éghajlatvál
tozással kapcsolatos kutatási és fejlesztési feladatokban 
végzett nemzetközi szinten is elismert értékes munkájáért, 
színvonalas publikációs tevékenységéért, valamint a ku
tatási együttműködésekben való aktív részvételéért. ”

Dr. Pongrácz Rita egyetemi adjunktus — „az ELTE Mete
orológiai Tanszékén végzett sikeres és színvonalas okta-

V. Németh Zsolt köszönti Tar Károlyt a Díj átadása előtt Molnár Károly fogadja az államtitkár gratulációját

Horváth Gyula az Államtitkár méltató szavait hallgatja

elismertségének növelésében játszott kiemelkedő szerepé
ért”, valamint
Dr. Tar Károly kandidátusnak- „a vidéki és határon túli 
meteorológus hallgatók képzésében végzett oktatói tevé
kenysége, valamint a megújuló energiák használatának 
elősegítése és népszerűsítése terén végzett munkássága 
elismeréséül. ”

Pro Meteorológia Emlékérmet kapott:
Horváth Gyula főosztályvezető -„az Országos Meteoro
lógiai Szolgálat meteorológiai mérőhálózatának és meg

figyelési tevékenységének megújításáért, kiemelkedő fej-

Az Emlékplakett mellé Lakatos Mónika virágcsokrot is kap

tási és kutatási munkásságáért, eredményes publikációs 
tevékenységéért, valamint a hazai és nemzetközi kutatási 
együttműködésekben való aktív részvételéért. ”

Vadász Vilmos meteorológiai szolgáltató -  „az Orszá
gos Meteorológiai Szolgálat előrejelző, agrometeoroló
giai és tájékoztató tevékenységének területén kifejtett 
szakszerű és színvonalas munkájáért. ”

Miniszteri Elismerő Oklevelet_kapott:

Molnár László osztályvezető — „ az Országos Meteorológi
ai Szolgálat szolgáltatási tevékenységének és partneri



kapcsolattartásának területén kifejtett szorgalmas és ál
dozatos vezetői tevékenységéért. ”

Soósné dr. Dezső Zsuzsanna egyetemi adjunktus -  „a 
szinoptikus meteorológia, a városklimatológia, valamint 
a műholdmeteorológia terén elért eredményes kutatási 
tevékenységéért, színvonalas oktatói és publikációs mun
kájáért. ”

Suhai György ügyvezető igazgató -  „az Országos Mete
orológiai Szolgálat megfigyelő hálózatának informatikai 
fejlesztésében végzett több évtizedes, elkötelezett munká
jáért. ”

30___________________________________________

Adamicza László Marcaltőn észlel. A község Pápától 
északnyugatra a Marcal völgyében fekszik. A csapadék
mérés 1934-ben kezdődött a településen. Adamicza 
László apósa, Visi János 1963. június 13-ai kezdettel ka
pott megbízást a marcaltői csapadékmérő állomás veze
tésére, amit 1996. december 31-ig végzett. Visi úr beteg
sége miatt a csapadékmérő állomással együtt a vejéhez 
költözött. így 1997 óta Adamicza László végzi az észle
lői munkát. 2015-től a MET-ÉSZ felületen a napi csapa
dékösszeget is jelenti. Marcaltőre nem jellemző a szélső
séges időjárás, az eddigi észlelési időszakuk alatt a falut 
elkerülték a veszélyes jelenségek. A család 53 évi mun-
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Pongrácz Rita és V. Németh Zsolt a virágcsokor átnyújtása előtt Vadász Vilmos átveszi az Emlékplakettet

Az Elismerő Oklevél átadása Molnár Lászlónak

Zvara Ernő meteorológiai állomásvezető — „az Országos 
Meteorológiai Szolgálat kékestetői állomásán a meteoro
lógiai megfigyelésben közel 43 éven keresztül végzett 
szorgalmas és áldozatos munkájáért. ”

A Szolgálat közel másfél évszázados múltú mérőhálóza
tában hosszú évtizedek óta társadalmi észlelőként dolgo
zó csapadékmérő munkatársaink közül idén is négyen ré
szesültek elismerő oklevélben és pénzjutalomban. A há
lózat munkatársai utánajártak annak, ki milyen körülmé
nyek közül érkezett, hol, mióta végzi munkáját.

Soósné Dezső Zsuzsának gratulál V. Németh Zsolt 

káját tükrözte a díjazás.

Fecskovics János Mátészalka és Ebes állomások észlelő
je. Mátészalkán a meteorológiai mérések kezdete a 19. 
századra, 1889-ig nyúlik vissza. 1923-tól éghajlati állo
másként működött a Mezőgazdasági Technikum udva
rán. Fecskovics János 1959-ben került a Technikumba 
oktatóként, s 1963-ban vette át az észlelői feladatokat 
elődjétől. A meteorológiai ismereteket mintegy 2-3000 
diáknak adta át az oktatás során. Pár év múlva az állo
mást áthelyezték a kertjükbe, így a napi háromszori ész
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lelés már kevesebb sportolást igényelt. 1999-ben Ebesre, 
Debrecen közelébe költöztek. Azóta Fecskovics János a 
csapadékmérést Ebesen végzi. Elhivatottságát így foglal
ta össze: „a meteorológiai jelenségeket érzékelni, megfi
gyelni, feljegyezni és következtetéseket levonni nagysze
rű feladat; velem is ez történt az öt évtized alatt; mind
ezek drága feleségem nélkül nem valósulhattak volna 
meg, csak kettőnk összefogásával, ez ma is így van, amit 
szívből köszönök.”

Nagy Ernőné Somogyhatvanból érkezett. Ez a település
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alatt. Észlelőnk eddig 39 éven át végezte segítő munkáját 
Szolgálatunknak. Egészségi állapota nem tette lehetővé, 
hogy részt vegyen az ünnepségen, ezért a kitüntetést sze
mélyesen viszik el kollégáink Somogyhatvanba.
Tóth Róbert beszámolója a díjátadásról lapunk 33. oldalán 
olvasható.

Zsótér Ferenc a fővárosban, Rákoshegyen végzi észlelő 
munkáját. Egyetemi hallgatóként kezdte a csapadékmé
rést 63 évvel ezelőtt itt, a XVII. kerületben, az Ady End
re utcában. Elődünk, az Országos Meteorológiai Intézet

Suhai György és V. Németh Zsolt kézfogása Zvara Ernőt köszönti az Államtitkár az Oklevél átnyújtása előtt

Szakirodalmi Nívódíjat vesz át Horváth Lászlótól Lábó Eszter Az OMSZ Elnöke gratulál Takács László MET-ÉSZ díjasnak

Baranya megyében Szigetvártól északnyugatra fekszik. 
1911-től folyik csapadékmérés a kis faluban. A csapa
dékmérő az iskola udvarában állt, a méréseket a minden
kori tanítók végezték. Amikor az iskola megszűnt a falu
ban, Báli Lászlóné tanítónő adta át a mérések folytatását 
Nagy Emőnének. így 1977-től ő végzi a megfigyeléseket 
a saját telkükön. Az eltelt közel négy évtizedben a falut 
elkerülték az időjárási rendkívüliségek. Megfigyelték még, 
hogy a téli időszakok enyhülnek és egyre kevesebb a hó. 
A nyarak viszont melegebbek és szárazabbak. Megszűntek 
a csendes, lassú áztató esők, helyette inkább viharos szél
lel, dörgéssel nagy mennyiségű csapadék hullik rövid idő

az állomás létesítéséről ún. szervezési lapot állított ki, 
amin feltüntették az észlelő helyettesét is, ebben az eset
ben ez a személy Zsótér úr édesanyja volt, aki egy idő
ben az egészségügyi hatóságnak is gyűjtött csapadékmin
tákat. Zsótér Ferenc 1955-ben meteorológus oklevelet 
szerezett. Munkatársunkként az OMI rádiószondázó osz
tályán, majd később Ferihegyen dolgozott. 1988-tól a ra
darállomás vezetője volt 1990-ben történt nyugdíjba vo
nulásáig. A csapadékmérő állomás 63 éves története so
rán 1963. szeptember 8-án mérte a legnagyobb napi csa
padékösszeget: 129,3 mm-t. A havi minimumot pedig 
1986 szeptemberében; mindössze 0,9 mm-t. Köszönettel
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tartozunk a 63 évi kitartó társadalmi munkájáért, melyet 
főállása mellett mindvégig ellátott. Tóth Róbert vele ké
szített interjúja lapunk 34-37. oldalán olvasható.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat idén harmadízben 
hirdette meg az un. MET-ÉSZ észlelői hálózatába nap 
mint nap továbbítók között az „Év MET-ÉSZ észlelője” 
pályázatot. Az „Év MET-ÉSZ észlelője” díjat Takács 
László szentmártonkátai észlelőnk kapta. Nyugdíjasként 
fő hobbija az időjárás megfigyelése. A MET-ÉSZ rend
szer beindulásakor azonnal csatlakozott az OMSZ amatőr 
észlelőinek táborához. Társadalmi csapadékmérőként is 
számíthat a Szolgálat lelkiismeretes munkájára. Három 
év alatt több mint 9000 jelentés küldött.
A Szolgálat Tudományos Tanácsa minden évben Szak- 
irodalmi nívódíjjal jutalmazza az év legszínvonalasabb 
szakmai publikációs termékét. Az idei „Szakirodalmi ní- 
vódíjat” az OMSZ Tudományos Tanácsa Lábó Eszter 
osztályvezetőnek ítélte Lábó E., Geresdi I. (2015): Study 
of longwave radiative transfer in stratocumulus clouds by

1-2. osztályosok kategória
1. helyezett: Lakatos Jázmin Vanessza (2. osztály) -  

Weöres Sándor Általános Iskola, Gyömrő
2. helyezett: Tillinger Réka (1. osztály) -  Újbudai Gár

donyi Géza Általános Iskola, Budapest
3. helyezett: Sindel Janka (2. osztály) -  Gál Ferenc Főis

kola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló
óvoda, Szarvas

Különdíjak:
Rohács Zsuzsanna (1. osztály) -  Pallavicini Sándor Álta

lános Iskola, Sándorfalva
Tompái Attila (1. osztály) -  Pallavicini Sándor Általános 

Iskola, Sándorfalva
Takács Zsófia (1. osztály) -  Újbudai Gárdonyi Géza Ál

talános Iskola, Budapest
3-4. osztályosok kategória

1. helyezett: Schmidt Hanna Barbara (3. osztály) -  Tele
ki Blanka Gimnázium Sziget Utcai Általános Iskola, 
Székesfehérvár

2. helyezett: Balogh Ronin (4. osztály) -  Pallavicini Sán-
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Adamicza László társadalmi észlelő fogadja a gratulációt Zsótér Ferenc ny. meteorológus és aktív társadalmi észlelő köszöntése

using bin optical properties and bin microphysics scheme 
címmel az Atmospheric Research 167. számában a 
61-76. oldalon megjelent cikkéért. Az elismerő oklevelet 
Horváth László, a TuTa elnöke adta át a díjazottnak.

A Magyar Meteorológiai Társaság a tavaly kiírt gyer
mekraj zpályázat sikerére alapozva most a kisiskolásokat 
szólította meg rajzversenyével: „Forróbban, szárazabban, 
csapadékosabban. Nézz szembe a jövővel!” címmel. A 
szebbnél szebb pályaműveket két kategóriában értékelte 
a zsűri. Mindkét kategória első, második és harmadik he
lyezettje, valamint különdíjasa elismerést kapott az Or
szágos Meteorológiai Szolgálat és a Magyar Meteoroló
giai Társaság elnökétől.

dór Általános Iskola, Sándorfalva
3. helyezett: Székely Anna Veronika (4. osztály) -  

Újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskola, Budapest 
Különdíj: Bitó Alexandra (4. osztály) -  Pallavicini Sán
dor Általános Iskola, Sándorfalva.

A díjak átadását követően rendhagyó módon műsorral is 
készültek a házigazdák. Ferenczi György és a Raczkajam 
adott elő néhány vidám zeneszámot a vendégek szóra
koztatására. A kitüntetettek tiszteletére állófogadás zárta 
a rendezvényt.

A beszámolóban szereplő felvételeket Pelsőczy Csaba 
(FM) készítette.
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NAGY ERNŐNÉ ÉSZLELŐ VILÁGNAPI KITÜNTETÉSE 

AWARD OF MRS. NAGY OBSERVER FOR THE WORLD METEOROLOGICAL DAY

Tóth Róbert
Országos Meteorológiai Szolgálat, Marczell György Főobszervatórium, 1181 Budapest, Gilice tér 39., toth.r@met.hu

Összefoglaló. Nagy Emőné hosszú ideje pontosan, lelkiismeretesen végzi a meteorológiai megfigyeléseket Somogyhat- 
vanban. E példamutató elkötelezettséget az Országos Meteorológiai Szolgálat elismerő oklevéllel jutalmazta.

Abstract. Emőné Nagy has been carrying out meteorological observations in Somogyhatvan precisely, conscientiously for 
a long time. Hungarian Meteorological Service awarded this outstanding commitment with Certificate of Merit.

1911-től, immár 105 
éve folyik csapadék
mérés a kis faluban. A 
csapadékmérő az isko
la udvarában állt, a 
méréseket a mindenko
ri iskolaigazgató vagy 
a tanítók végezték.

Amikor az iskola meg
szűnt a faluban, Báli 
Lászlóné tanítónő adta 
át a mérések folytatá
sát Nagy Emőnének. 
így Margit néni 1977- 
től végzi a megfigyelé
seket a saját telkükön a 
Kossuth utca 79 alatt, 
közel a református 
templomhoz, ami 
1737-ben épült barokk 
stílusban.

Az észleléssel eltelt 
közel négy évtizedben 
a falut elkerülték az 
időjárási rendkívülisé
gek. Megfigyelték 
még, hogy a téli idő
szakok enyhülnek és 
egyre kevesebb a hó.

így alkalmam 
nyílt megismer
kedni egy szim
patikus dél
dunántúli házas
párral.

Nagy Ernő úr 
igazán nyílt, be
szédes, sokoldalú 
ember. Bármely 
témakörben szí
vesen megosztja 
gondolatait. Ko
rábban, szabad 
idejében, lako
dalmakban zenélt 
vonós és fúvós 
hangszereken. A 
kertet, az udvart 
példás rendben 
tartják. Egy fiuk 
és két unokájuk 
van.

Szívből köszön-A Nagy házaspár a csapadékmérővel

Somogyhatvan Szigetvártól északnyugatra fekszik a Dél- 
Zselicben, Baranya megyében. A község az 1950-es me
gyerendezéskor került Somogy megyétől Baranyához a 
Szigetvári járás részeként. Míg az 1910-es népszámlálás
kor 704 fő lakta, mára ez a szám kicsivel ennek a fele alá 
csökkent.

Emőné a 39 éven át végzett megbízható, lelkiismeretes 
munkájáért a 2016. évi Meteorológiai Világnapon elis
merő oklevelet kapott az OMSZ elnökétől.

Mivel egészségi állapota nem tette lehetővé, hogy vállal
va a hosszú uta
zást részt vegyen 
az ünnepségen, a 
kitüntetést szemé
lyesen vittem el 
Somogyhatvanba 

áprilisban.

A nyarak viszont me
legebbek és szárazabbak. Megszűntek a csendes, lassú 
áztató esők, helyette inkább viharos széllel, dörgéssel 
nagy mennyiségű csapadék hullik rövid idő alatt. Nagy

jük Nagy Emő
nének a pontos és lelkiismeretes észlelői munkát és to
vábbi nyugdíjas életéhez jó  egészséget kívánunk, töltse 
szeretetben családjával.
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BESZÉLGETÉS ZSÓTÉR FERENCCEL 

INTER VIEW WITH FERENC ZSÓTÉR

Tóth Róbert
Országos Meteorológiai Szolgálat, Marczell György Főobszervatórium, 1181 Budapest, Gilice tér 39., toth.r@met.hu

Összefoglaló. Zsótér Ferenc egykori meteorológus munkatársunk egyetemista kora óta pontosan, lelkiismeretesen 
végzi a meteorológiai megfigyeléseket Budapest Rákoshegyen, amiért az Országos Meteorológiai Szolgálat elisme
rő oklevéllel jutalmazta. Ekkor kértem meg egy visszatekintő beszélgetésre.

Abstract. Ferenc Zsótér, our former meteorologist colleague has been carrying out meteorological observations in 
Budapest Rákoshegy precisely, conscientiously since his college age. Therefore Hungarian Meteorological Service 
awarded him with Certificate of Merit. On this occasion I asked him for a retrospective interview.

Zsótér Ferenccel 1985-90 között voltunk munkatársak az Országos Meteorológiai Szolgálatnál. Ő a Ferihegyi Időjá
rási Radarállomáson dolgozott, én pedig a Központi Meteorológiai Intézet Agrometeorológiai Kutató Osztályán. így 
közvetlenül nem kerültünk munkakapcsolatba az akkori, a mainál lényegesen nagyobb létszámú OMSZ-ban. 2013-tól 
azonban feladataim közé tartozik a társadalmi csapadékmérő hálózat ügyeinek intézése. Ekkor tapasztaltam, hogy 
több egykori munkatársam csapadékmérő észlelőként áll továbbra is a Szolgálat rendelkezésére: Kerényi Pétemé, 
Kostyó István, Kövesdi László, Miklósi Csaba, Tóth Pál, Ventura Eduárd (2015-ben bekövetkezett haláláig), Zvara 
Ernő és Zsótér Ferenc. Zsótér Ferenc páratlanul hosszú ideje, 63 éve végzi megbizhatóan a csapadék megfigyelést 
Budapest Rákoshegy állomáson. Ezt a munkát 2016-ban a Meteorológiai Világnapon az OMSZ elnöke elismerő okle
véllel jutalmazta. Ekkor kérdeztem meg Ferit, hogy mesélne-e az elmúlt 85 évről, a Szolgálatnál eltöltött időszakról és 
az észlelést felölelő 63 évről. Szívesen vállalta, s ez ügyben április elején felkerestem XVII. kerületi otthonában. Feri 
csendes, családi házas övezetben lakik, kellemes virágillat és madárfütty fogadott.

Honnan származik a család, s a kissé szokatlan veze
tékneved?
A család görög hajózó-kereskedő őstől származik. A gö
rögök a 18. század második felétől nagyobb létszámban 
telepedtek le Szegeden és környékén. Ma is számosán

élnek Zsótér (EÍ2THP -  eredeti görög nyelven) nevű em
berek ezen a vidéken. Közülük kiemelkedik Zsótér An
dor (1824-1906), aki 1845-ben alapította meg a Csong- 
rád Megyei Takarékpénztárt, 3500 kötetes könyvtárat 
gyűjtött és alapítója volt a Szegedi Honvéd Egyletnek.

A gyerm ek  és diákévek
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Az 1879-es nagyárvíz idején sokat segített a városnak. 
Érdemeiért 1892-ben kapott nemesi címet Ferenc József
től „Szatymazi” előnévvel. Apai ágon a nagyapám Mind
szentről származik, a Pick Szalámigyár (1869-ben alapí
totta Pick Márk) elismert üzemvezetője lett. Anyai nagy
apám asztalos volt Kőbányán, amíg az államosítások ide
jén el nem vették a műhelyét. Ezt a nagyapámat én ma
gam is, de az egész család különösen tisztelte, szerette.

Édesanyád neve Ranyák Sarolta, rokonságban áll-e a 
IX. kerületi Tompa utcai Ranyák Üvegtechnika tu
lajdonosával?
Hát ezt meg honnan tudod? A céget 1967-ben alapító 
Ranyák György apja az édesanyám öccse volt. Édes
anyám a Központi Statisztikai Hivatal külső munkatársa
ként dolgozott. Édesapám a Ganz Vagon és Gépgyárban 
művezető volt. 1931. október 21-én születtem itt Buda
pesten. Két bátyám is élt rövid ideig, az egyik egészen 
kis korában, a másik 9 évesen 
hunyt el. A testvér mindig is na
gyon hiányzott az életemből, ezt 
a barátaim és azok családjai pó
tolták.

Hova jártál iskolába?
A négy elemit itt az utca végén 
lévő iskolában végeztem. Utána 
a gimnázium első négy évét a pi
aristáknál jártam, ami inkább 
humán jellegű oktatást adott. Itt 
osztálytársam volt Simon Tóni, 
akivel aztán az egyetemen is egy 
évfolyamon tanultunk. A gimná
zium következő négy évét már a 
reál jellegű Vörösmarty Gimná
ziumban végeztem, ott is érettsé
giztem. Itt egy alkalommal 
Bodolai István tartott érdekes 
előadást. Később az egyetemen ő 
adta a szakdolgozatom témáját is 
és sokat segített az elkészítésé
ben.

Hogy vészelted át a második világháborút?
Lényegében szerencsésen. Budapest ostromát egy közeli 
szomszéd pincéjében éltük át. A málenkij robot is a nevé
hez hűen röviden alakult, amikor a család felnőtt férfiait 
utasították az oroszok, hogy a közelben lehullott és fel 
nem robbant bombát, valamint egy elpusztult lovat ássa
nak el. Ezután mindegyikük haza térhetett. Ezt követően 
persze jó ideig még nehéz volt bejutni a belvárosba gim
náziumba.

Mi indított a meteorológus pálya irányába?
Hille Alfréd Repülési meteorológia című könyvét lapoz
gattam, az keltette fel az érdeklődésemet. Felvettek az 
ELTE TTK meteorológus szakára, az ötvenes évek má
sodik nagy létszámú évfolyamára jártam. Egyik alka
lommal dinamikus meteorológia előadáson elaludtam, 
amit rendkívül szégyelltem. Dési Frigyes előadó ezt per
sze nehezményezte és némi éllel jegyezte meg, hogy nem
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kellett volna előző éjjel olyan soká mulatni. Az elalvás 
oka azonban nem ez volt, hanem az elhatalmasodó tüdő- 
gyulladásom. Ahogy később ez Dési tudomására jutott, 
behívatott és megenyhülten kibékültünk. Az egyetem 
harmadik évében már dolgoztunk is az OMI-ban. Simon 
Tóni az ionoszféra kutatásban segédkezett, én pedig 
Hajósy Ferenc osztályán csapadéklapokat ellenőriztem, 
majd a rádiószondázásban vettem részt. A diploma 1955- 
ben történt megszerzése után ide hívtak dolgozni. 1956- 
ban azonban januártól talán szeptemberig katonaként kel
lett szolgálni a légierőnél Szolnokon és Tápiószentmár- 
tonban.

Milyen területen kezdtél el dolgozni az OMI-ban?
1957. július 1-től 1958 végéig tartott a Nemzetközi Geo
fizikai Év. Ebben a Marczell György Obszervatórium is 
részt vett a szokásosnál jóval intenzívebb megfigyelé
sekkel és kutatásokkal. így 1957-ben a Nemzetközi Geo

fizikai Év státuszára vettek föl, 
majd egy év múlva kaptam meg 
a végleges kinevezésem. Rádió
szondázás volt a feladatom. 
Mintegy tíz év múlva Ferihegyre 
kerültem a Repülésmeteorológiai 
Osztályra. A szolgálatos beosz
tást jól viseltem, nem okozott 
problémát. Az 1973-ban megala
kult Központi Előrejelző Intézet 
(KEI) igazgatója, Varga- 
Haszonits Zoltán pályázatot írt ki 
a Repülésmeteorológiai Osztály 
osztályvezetői posztjára, miután 
az addigi vezető, Lépp Ildikó 
Genfbe távozott a WMO-hoz. 
így lettem osztályvezető a meg
bízásom lejáratáig.

Az országban először Ferihe
gyen üzemelt időjárási radar, 
egy NDK-gyártmányú BWR- 
X12 1969-79 között. Ezután 
indult a szovjet MRL-5 típusú 
radarokból országos hálózat

szervezése.
Milyen feladatod volt ebben?
A hálózat munkájának tervezését a Radarmeteorológiai 
Csoport végezte, amiben én is részt vettem. Az első mo
bil radarállomást az LRI (a repülőtér üzemeltetésére a 
MALÉV-tól leválasztott Légiforgalmi és Repülőtéri 
Igazgatóság) állította fel 1980-ban a Ferihegyi repülőté
ren. A szakmai munka megszervezését végeztem, mű
szakilag az LRI szakemberei gondoskodtak a radar üze
meléséről. Sajnos, sok műszaki hiba fordult elő. Amikor 
a radar szolgálatszerűen még nem üzemelt, egyik vasár
nap délután a feleségemmel elkerékpároztunk a ferihegyi 
radarhoz. Észrevettem, hogy sok Cb alakult ki Budapest 
felett az égen és ezek gyorsan fejlődnek. Riasztottam a 
szolgálatos munkatársakat. Nem sokkal később olyan 
heves zivatar tört ki orkán erejű széllel, ami 42 cm-rel 
elmozdította a radart a helyéről. 1988. január 1-jén lettem 
a KEI Ferihegyi Időjárási Radarállomásának osztályve

Felnőttként, apaként
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zetője. Akkor 12 fő dolgozott az osztályon. A méréseket 
félóránként végeztük, a konvektiv jelenségeket térképe
ken tüntettük föl. 1990 októberében mentem nyugdíjba, 
de a munkatársaimmal nem szakadt meg a kapcsolat. Az 
osztály dolgozóit minden évben meghívtam az ottho
nunkba, amit jó szívvel el is fogadtak és részt vettek eze
ken a találkozókon.

Hogyan lettél csapadékészlelő?
Az egyetemen kértek jelentkezőket csapadékmérőnek, s 
1953. június 1-seje óta csinálom. Az OMI 431/11-1953 
(Rákoshegy Ady u.) számú szervezési lapja szerint az 
észlelő neve: Zsótér Ferenc, foglalkozása: egy. hall., az 
észlelő helyettese: Zsótér Lajosné. Igen, távollétemben 
édesanyám végezte a méréseket. Egyszer fogadta Kéri 
Menyhért urat is, aki egy egészségügyi intézet munkatár-

szeget: 129,3 mm-t. A havi minimumot pedig 1986 szept
emberében, mindössze 0,9 mm-t.

Mesélj egy kicsit a közvetlen családodról!
Feleségemmel együtt jártunk elemibe. O közgazdasági 
iskolát végzett, iskolatitkárként dolgozott. 1956-ban há
zasodtunk össze, végtelenül türelmes volt 58 éven át. 
Nyugdíjas éveinkben szívesen utazgattunk. 2014 augusz
tusában hagyott itt. Két lányunk és egy fiunk született, s 
van hat unokám is, mindegyikük diplomás. Van a köze
lünkben egy közösségi ház, ahova gyakran jártak festők 
vagy például a piarista tartományfőnök. Itt tevékenyked
tünk a kiállítások szervezésében, a helytörténeti anyagok 
rendezgetésében. 2012 nyarán egyszer jövünk ki az utca 
végén levő templomból, s a lépcsőn a közösségi ház 
igazgatónője azzal fogadott, hogy „Feri bácsi, szeptem-

________________ L É G K Ö R  61. évfolyam (20161

A diploma megszerzésének 40. évfordulóján 1995-ben; a képen balról Zsótér Ferenc, Ambrózy Pál, Valkó Péter, 
Gubola Mária, Ligeti János, Antal Emánuel, Szalai Gabriella, Polgár Endre, Tárkányi Zsuzsanna, Vadkerti Ferenc, 

Dobosi Zoltán, Felméry László, Zách Alfréd, Horváth László és Csömör Mihály

sával a csapadékmérő edény alján maradt esővíz üledé
kéből vett mintát, olyan szándékkal, hogy összehasonlít
sa egy városi és egy zöldövezeti csapadékmérőben 
mennyi és milyen a lerakodott por és egyéb anyag. A 
csapadékmérő állomás 63 éves története során 1963. 
szeptember 8-án mértem a legnagyobb napi csapadékösz-

berben te leszel Rákoshegy kitüntetettje”. Akkor kaptam 
ezt a díjat.

Köszönöm a beszélgetést, jó egészséget kívánva re
méljük, hogy még hosszú évekig segíted méréseiddel a 
Szolgálat munkáját.
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A ferihegyi radar telepítése A „Rákoshegyért” Díj és emlékplakett

A csapadékmérés 63. évében (2016. április 6 .) Rákoshegyen
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A 2015. ÉV IDŐJÁRÁSA 
WEATHEROF 2015

Hoffmann Lilla
Országos Meteorológiai Szolgálat, H-1525 Budapest, Pf. 38., hojfmann.l@met.hu

Bevezetés. A 2015-ös év sok szempontból nevezetes hazánk terüle
tén, melyet 1. ábránk is szemléltet. 11,7 °C-os középhőmérsékleti ér
tékkel 1901 óta a harmadik legmelegebbnek bizonyult (homogenizált, 
interpolált adatok alapján), 0,2 °C-kal maradt el az eddigi legmele
gebb 2014-es évtől. Érdekesség, hogy ezúttal több alkalommal, hosz- 
szantartó hőségriadók léptek érvénybe, amelyek a nyári időszak 
aszályhelyzeteit súlyosbították. Az év nagy része is szokatlanul me
legnek bizonyult. Az adatokhoz illesztett lineáris trend (1. ábra) egy
értelműen emelkedést mutat, mely az elmúlt 115 évben +1,3 °C-nak, 
az elmúlt 30 évre vonatkozóan pedig +1,54 °C-nak adódik. A csapa
dékmennyiségeket tekintve a 2015-ös év csapadékhullás szempontjá-

egy É-D irányú növekedés volt megfigyelhető (4. ábra), az értékek 
pedig zömmel 2000-2400 óra között mozogtak.
Hőmérséklet. Ahogy az 5. ábránkon is jól látható, egy kivétellel az 
összes hónap jelentősen melegebb volt a megszokottnál. A legna
gyobb pozitív anomália augusztusban jelentkezett, a havi átlag 
2,8 °C-kal magasabbnak adódott a normálnál. Ezt követi a január 
(+2,7 °C), illetve a július (+2,3 °C) és a december (+2,3 °C). Mind
ezek eredményeként az augusztus a 3., a július a 2. és a január pedig a 
7. legmelegebb augusztus jú liu s  és január, de az első 20 helyezett kö
zött szerepel még szeptember és június hónap is. Az április és a május 
havi középhőmérsékleti értékek megegyeznek a sokévi átlaggal. Ezzel

1. ábra: Az országos évi középhőmérsékletek 1901 és 2015 
között (15 állomás homogenizált, interpolált adatai alapján)
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2. ábra: Az országos évi csapadékösszegek 1901 és 2015 

között (58 állomás homogenizált, interpolált adatai alapján)

3. ábra: A globálsugárzás havi értékei 
2015-ben és 1981-2010 között (óra)

ból átlagosnak tekinthető az 1901-től induló adatsorban. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan a nyár jelentős része száraznak bizonyult, azonban 
kivételt képez ez alól az augusztusban lehullott nagymennyiségű csa
padék. Az évi átlagos csapadékösszeg 538,9 mm, mely a sokévi átlag 
92%-a. Az elmúlt 115 év adataihoz exponenciális trendet illesztve 
5%-os mérsékelt csökkenés jelentkezik, míg az elmúlt 30 évet tekint
ve 14,8%-os növekedés figyelhető meg az évi csapadékösszegekben 
(2. ábra).
Napfénytartam. Hozzávetőleg a normálnak megfelelő napsütéses 
órát élvezhettünk 2015-ben országos átlagban (normál: 2002 óra; 
2015: 2258 óra; 123%). Július bizonyult a leginkább napfényesnek a 
hónapok közül, de szokatlanul napfényes volt az április is (3. ábra). A 
normál időszakhoz képest egész évben magasabb volt a napsütéses 
órák száma, csupán az októberre vonatkozó érték maradt el az ilyen
kor megszokott napfénytartam értékétől. A napsütéses órák száma ha
zánk területén általában 1750 és 2050 óra között változik. 2015-ben

4. ábra: A globálsugárzás éves összege 2015-ben (óra)

együtt 2015-höz köthető a 6. legmelegebb tél és a 4. legmelegebb 
nyár az adatsorok 1901-es kezdete óta.
Hosszantartó hőhullámok és hőségriasztások jellemezték a 2015-ös 
nyarat, ezért nem meglepő, hogy a nyár középhőmérséklete maga
sabbnak bizonyult a sokévi átlagnál. 2015 a harmadik legmelegebb év 
hazánkban adatsoraink 1901-es kezdete óta, és a legmelegebb év glo
bálisan 1850 óta. 2015 januáija az ország legnagyobb részén 2-3 °C- 
kal melegebbnek bizonyult a megszokottnál. A Mátra környékén fi
gyeltük meg a legnagyobb eltérést, itt még a 3,5 °C-ot is meghaladta 
az anomália. A sokévi átlagnál hűvösebb január sehol sem fordult elő 
az országban. A középhőmérséklet 1 és 3 °C között alakult hazánk 
legnagyobb részén, ugyanakkor DNy-ÉK irányú átlaghőmérséklet
csökkenés is megfigyelhető volt. A DNy-i területeken 3-4 °C közötti 
értékek voltak jellemzőek, ÉK-en pedig 0-1 °C közötti átlagokat je
gyeztünk. A legalacsonyabb hőmérsékletek főként az ország északke
leti területein alakultak ki.
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A februári középhőmérséklet +1 és 2 °C között alakult hazánk legna
gyobb részén. A Balaton feletti területeken még megjelentek a sokévi 
átlagtól elmaradó középhőmérsékletek (legfeljebb -0,5 °C), a keleti 
országrészben azonban már jellemzően a + l,5°C-ot is meghaladta az 
anomália értéke. Az országos februári átlaghőmérséklet 1,9 °C-nak 
adódott, amely l,3°C-kal haladta meg a normálértéket.
2015 márciusa szintén jelentősen melegebbnek bizonyult a megszo
kottnál, az országban sehol sem volt hűvösebb a harmincévi átlagnál.
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5. ábra: Az országos havi középhőmérséklet eltérése a sokévi 
(1981-2010-es) átlagtól 2015-ben (15 állomás homogenizált, 

interpolált adatai alapján)

Április Május Június
7. ábra: Napi országos középhőmérsékletek eltérése az (1981- 

2 0 1 0 ) átlagtól; 2015. április, május június
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9. ábra: Napi középhőmérsékletek eltérése 
az (1981-2010) átlagtól; 2015. október, november, december

Míg a Dunántúlon csupán 0-1 °C-kal volt melegebb az átlagértéknél, 
addig a Dunától keletre többnyire 1-1,5 °C pozitív anomáliát mér
tünk, az Északi-középhegység egyes részein pedig még ennél is na
gyobb volt a különbség. A középhőmérséklet 6-8 °C között alakult, 
általában a délkeleti és délnyugati területek voltak a legenyhébbek. 
Alacsonyabb értékek a hegyvidéki területeken voltak jellemzőek, itt 
helyenként a 3 °C-ot sem érte el a középhőmérséklet.
Áprilisban az ország nagy részén 10-12 °C között alakult a havi át
laghőmérséklet, eközben az országos átlag 11 °C körül volt. A déli te
rületeken és a Kisalföldön enyhébb, míg a magasabban fekvő terüle
teken hűvösebb időjárás volt jellemző. A középhőmérséklet az

1981-2010-es normáltól általában -1—H °C-kal tért el, a Duna-Tisza- 
közén, a Tiszántúlon és a Dunántúl északi részén negatív, a Dunántúl 
déli és nyugati területein pozitív anomália volt jellemző.
2015 májusának átlaghőmérséklete szintén az 1981-2010 normálér
tékhez hasonlóan alakult. A Dunántúl déli, délnyugati és az Alföld 
délkeleti részén egy kicsivel, mintegy 0,5 °C-kal volt melegebb az át
lagnál, ezzel szemben az ország többi részén (0-1 °C) negatív anomá
lia volt jellemző. Az ország területén a középhőmérséklet zömmel

I L jJ jJ l

Január Február Március

6 . ábra: Napi országos középhőmérsékletek eltérése az (1981- 
2 0 1 0 ) átlagtól; 2015. január, február, március

-8
Július Augusztus Szeptember

8 . ábra: Napi országos középhőmérsékletek eltérése 
az (1981-2010) átlagtól; 2015. július, augusztus, szeptember

15-18°C között alakult.
A júniusi középhőmérséklet országos átlagban 20,2 °C-nak adódott. A 
legmagasabb havi átlagok az ország középső és keleti részein figyel
hetők meg (20-21 °C között), északon és nyugaton 17-20 °C közötti 
értékek jellemzőek. A sokévi átlaghoz képest a júniusi középhőmér
séklet 1,1 °C-kal volt melegebb.

Az országos július havi középhőmérséklet a homogenizált, interpolált 
adatok alapján 23,4 °C volt és ezzel a 2. legmelegebb júliusnak bizo
nyult az 1901-es mérések óta. A legmelegebb a Tisza mentén és a 
délkeleti országrészben volt, itt a havi középhőmérséklet elérte a
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25 °C-ot. A normálértékhez képest 2,3 °C-kal melegebb volt a 2015- 
ös július.
Az augusztust leginkább a forróság jellemezte országszerte. A havi 
országos átlaghőmérséklet 23,3 °C volt és ezzel a 3. legmelegebb au
gusztus 1901 óta. A legmelegebb a Tiszántúl déli részén volt, itt a ha
vi középhőmérséklet a 25 °C-ot is elérte. Nyugat-kelet irányú növe
kedés látható: nyugaton jellemzően 21-23 °C közötti értékeket je 
gyeztünk, keleten túlnyomórészt 23 °C felettieket. A legnagyobb 
anomáliák jellemzően az ország északi felében fordultak elő, az adott 
területen megszokott átlaghőmérsékleteknél nem ritkán 4 -5  °C-kal is 
magasabb értékeket kaptunk eredményül. Szeptemberben a havi or
szágos átlaghőmérséklet 17,4 °C volt, ami l,6°C-kal magasabb a 
sokévi átlagnál. A Bakonyban kisebb területeken jelentkezett -0,5—

jan |  186%
febr 8 4 «  □

márc 61% i------------1
ápr 29« C Z i
máj ■ ■ 1  132%
jún 42« 1 ------------ 1
iúi 6 1 «  |1________1

aug ■  110 «
szept ■  111«

okt
nov 5 7 «  [ 1
dec 1 1 «  1 1

2015. év 9 2 «  □

11. ábra: Havi csapadékösszegek 2015-ben az 1981-2010-es 
normál százalékában (58 állomás homogenizált, 

interpolált adatai alapján

a magasabban fekvő területeinken jegyeztünk 10°C-nál alacsonyabb 
átlagokat.
A hőmérsékleti anomália túlnyomóan +1,2 -  1,7 °C között alakult 
2015-ben. A megszokottnál hidegebb sehol sem volt évi átlagban. A 
hideg küszöbnapok száma jól kifejezi a megszokottnál melegebb évet: 
fagyos napból (Tmin < 0 °C) a várt 95 nap helyett 77 napot jegyeztünk 
2015-ben, zord nap (Tmin < -10 °C) a normál 10 helyett mindössze két 
alkalommal fordult elő, téli napból (Tmax < 0 °C) pedig 6-ot figyeltünk 
meg a 27 helyett. A nyári napok száma (Tmax > 25 °C) meghaladta (87 
nap) az 1981-2010-es átlagot (80 nap), hőségnapból (Tmax >= 30 °C) 
közel kétszer annyit, 46-ot regisztráltunk országos átlagban a normál
hoz képest (24 nap). A 13 forró nap (Tmax > 35 °C) jelentősen megha
ladja az országos átlagot (1 nap).

________________ L É G K Ö R  61. évfolyam (20161

12. ábra: A 2015. évi csapadékösszeg (mm)

1035 1981-2010 ■ 2015
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13. ábra: A tengerszinti légnyomás havi átlagai 
Budapest-Pestszentlőricen 2015-ben (hPa)

0 °C-os negatív anomália, míg az ország többi részén pozitív irányú 
eltérés volt megfigyelhető. A Dunántúlon általában 0-1 °C-kal, a Du- 
na-Tisza-közén 1-2 °C-kal, a Tiszántúlon 2-3 °C-kal volt melegebb a 
hónap a megszokottnál. Októberben az ország nagy részén 9-11 °C 
között alakult a havi középhőmérséklet, a magasabban fekvő területe
ken volt néhány fokkal hidegebb. Az országos középhőmérséklet 
9,9 °C volt. Országos átlagban 0,6 °C-kal volt hűvösebb az idei októ
ber a megszokottnál. A megszokottnál l,8°C-kal volt melegebb a 
november. Az ország területén a középhőmérséklet jellemzően 
5-8 °C között alakult, néhány fokkal alacsonyabb értékeket regiszt
ráltunk az északkeleti határszélen, főként Szabolcs-Szatmár-Bereg és 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben. A szokásosnál melegebb 
(2,3 °C-kal) volt a decemberi időjárás. Az ország északkeleti felében 
az ilyenkor megszokott átlaghőmérsékleteknél 3-4 °C-kal is maga
sabb értékeket regisztráltunk. Hűvösebb körzetek az Északi- 
középhegység legmagasabb pontjain, főként a Bükkben és a Zemplé
ni-hegységben voltak, de még ezeken a területeken is magasabb hő- 
mérsékleti értékeket mértünk, mint az 1981-2010-es normálérték. A 
napi középhőmérsékletek eltérését az 1981-2010 átlagtól, évszakos 
bontásban a 6. 7. 8. és 9. ábra mutatja. 12 °C-nál is magasabb évi kö
zéphőmérsékletek jellemezték az ország jelentős részét. DK-ÉNy irá
nyú csökkenés figyelhető meg az értékekben (10. ábra), és mindössze

14. ábra: A szélsebesség havi átlagai 
Budapest-Pestszentlőricen 2015-ben (ms'1)

Csapadék. Az évi átlagos csapadékösszeg 538,9 mm, mely az 
1981 2010-es átlag 92%-a (11. ábra). Kiemelkedőnek számít a janu
ári és az októberi csapadékmennyiség. Előbbi 86%-kal, az utóbbi 
169%-kal haladta meg a normálértéket. Az április, a június és a de
cember igen száraz hónapnak bizonyult. Hét, a megszokottnál jelentő
sen szárazabb hónap fordult elő az évben: februárban a normál 84%- 
át jegyeztük, márciusban annak 61%-át, áprilisban 29%-ot, júniusban 
42%-ot, júliusban 61%-ot, novemberben 57%-ot, decemberben pedig 
11%-ot. Két hónapban országos átlagban a normálnak megfelelő csa
padékmennyiség hullott (augusztus és szeptember), három hónap pe
dig jelentős csapadéktöbblettel telt. Két nyári hónapot is száraz időjá
rásjellemzett: júniusban és júliusban az 1981—2010-es átlag közel fe
le hullott le, augusztusban pedig valamelyest meghaladta azt. A június 
ezzel az elmúlt 115 év 6. legszárazabb júniusa hazánkban. Augusztus
ra jellemzőek voltak a visszatérő, kiadós csapadékot adó záporok, me
lyeknek köszönhetően egyes területeken a 150 mm-t is meghaladta a 
havi mennyiség. Szeptember is az átlagosnál csapadékosabb volt, va
lamint az októberben lehullott nagy mennyiségű csapadékmennyisé
gek (6. legcsapadékosabb október 1901 óta) a 24. legcsapadékosabb 
őszt eredményezték a mérések kezdete óta. Az évi átlagos csapadék
összeg az ország legnagyobb részén 400-600 mm között alakult 
(12. ábra). DNy-ÉK irányú csökkenés figyelhető meg: a DNy-i ha
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társzélen 700 mm feletti értékek is előfordultak, északkeleten 400 mm 
alatti évi csapadékösszeget jegyeztünk.
Meglehetősen csapadékosán indult a 2015-ös év, a csapadékmennyi
ség közel kétszerese hullott le a normálértékhez képest (2015. január:
59,5 mm; 1981-2010 normál: 31,98 mm). Az ország nagy részén 
50-70 mm közötti értékeket jegyeztünk. A nyugati és északkeleti ha
társzél bizonyult a legszárazabbnak (30-45 mm), a legtöbb csapadé
kot pedig a Közép-Dunántúl és a magasabban fekvő területek kapták 
(100-150 mm között). A februárban hullott csapadékmennyiségeket 
tekintve az egyes országrészek között jelentős eltérések voltak megfi
gyelhetők. Az ország délnyugati részén 50-80 mm havi összegeket 
jegyeztünk. A Nyugat-Dunántúlon és a Közép-Dunántúl egy részén 
20-45 mm volt jellemző, azonban keletebbre már csak 10 és 25 mm 
közötti mennyiségek láthatók. Ennek megfelelően DNY-ÉK irányú 
csökkenés volt látható a havi jegyzett összegekben. Országos átlagban 
a megszokott mennyiség 84%-a hullott le. A március is a szokásosnál 
szárazabb volt. Az ország nagy részén 10-30 mm közötti havi csapa
dékösszeget jegyeztünk. A Dunántúl északkeleti részén helyenként 
ennél alacsonyabb, 5-10 mm közötti értékeket mértünk, például a Ba
laton keleti részén is, míg a Bakony, a Mecsek és az Északi- 
középhegység magasabban fekvő területein fordultak elő nagyobb ha
vi csapadékösszegek. Országos átlagban 21 mm volt a havi csapadék
összeg, ami a szokásos érték 61%-a. Az ország nagy részén az 
1981-2010-es éghajlati normál mindössze 40-80%-a hullott le. A 
Dunántúlon voltak olyan területek, ahol ez az érték nem érte el a 
20%-ot, míg az Északi-középhegységben és az Alföld déli tájain elér
te, illetve meg is haladta az éghajlati átlagot. Áprilisban, országos át
lagban 12,8 mm-t mértünk, ami jócskán elmarad a 43,9 mm-es 
(1981-2010) sokévi átlagtól. Ez csupán a normálérték 29%-ának felel 
meg. A legszárazabb területek (0-5 mm) a Duna-Tisza-közén és az 
Északi-középhegységben voltak, míg a legtöbb csapadék a dé
li-délnyugati határvidéken hullott, itt akár a 30-40 mm-t is elérte a 
havi csapadékösszeg. A sokévi átlagtól leginkább elmaradó értékek 
(5-20%) zömmel egy délnyugat-északkelet irányú sávban összponto
sultak (Balaton térsége, a Duna-Tisza-közének középső és északi ré
sze és az Északi-középhegység), melyhez hozzáadódik még az Alföld 
délkeleti része. A legcsapadékosabb területek: a déli-délnyugati ha
társzél, a Dunántúl és a Tiszántúl északi része, ahol a csapadékössze
gek megközelítették, de általában nem érték el a sokévi átlagot. A szá
raz tavaszi hónapok sorát végre megtörte a májusi csapadékos időjá
rás. Országos átlagban 80,8 mm csapadék hullott, ami 32%-kal halad
ta meg a normál értéket. A csapadék eloszlása eltérő, a legtöbb csapa
dék a Dunántúl déli és nyugati részein hullott, itt egyes területeken a 
150 mm-t is meghaladta a havi csapadékösszeg. A legkevesebb csa
padékot a Duna-Tisza- közén regisztráltuk, egyes területeken a 30 
mm-t sem érte el a csapadék mennyisége. 1901 óta a 6. legszárazabb 
júniusról számolhatunk be, az országos átlagos csapadékösszeg a 
normál mindössze 42%-át teszi ki. 2015 júniusának csapadékösszege 
országos átlagban 29,8 mm. A lehullott mennyiség nagy területi vál
tozékonyságot mutatott, jellemzően 10 és 50 mm között alakult. A jú 
liusi országos átlagos csapadékösszeg 37,5 mm. A területi eloszlást 
tekintve nyugaton több csapadékot jegyeztünk, mint a keleti ország
részben (a legmagasabb értékek 70-150 mm közöttiek). Keleten nem 
ritkán 15 mm alatti havi összegeket kaptunk eredményül. Az ország 
legnagyobb részén a sokévi átlag mindössze 60-80%-a hullott le, és 
országos átlagban is elmondható, hogy a hónap szárazabbnak bizo
nyult a normálnál. Havi átlagban a normálnak megfelelő mennyiségű
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csapadék hullott augusztusban (2015. augusztus: 66,1 mm, normálér
ték: 60,1 mm), azonban az eloszlása meglehetősen változékony képet 
mutatott mind térben, mind időben. A visszatérő, kiadós csapadékot 
adó záporoknak köszönhetően északon, a Tisza-tó környékén, a fővá
ros térségében, Baja környékén és délkeleten a havi mennyiség meg
haladta a 150 mm-t is. Délnyugaton, illetve északkeleten voltak olyan 
területek, ahol még a 20 mm-t sem érte el az augusztusi érték. Szep
temberben, országos átlagban 59,7 mm csapadék hullott, amely meg
felel a sokévi átlagnak (53,8 mm). A legnagyobb havi csapadékössze
get Bakonykoppányban (128 mm), míg a legkevesebbet Kunmadaras 
(29,5 mm) regisztráltuk. Az ország északi és középső részein több 
csapadék hullott, mint az ilyenkor megszokott. Nagyobb területen 
mértük a szokásos mennyiség 160-200%-át, míg egyes részeken ezt 
is meghaladta a csapadék mennyisége. A csapadékszegényebb része
ken volt, ahol a sokévi átlagnak mindössze a 60-80%-a hullott le. Ok
tóberben, országos átlagban 111,6 mm csapadék hullott, amely a 
normálérték 2,5-szerese. Délnyugaton volt a legtöbb csapadék, 
150-200 mm, míg kelet felé haladva fokozatosan csökkent a mennyi
ség 60-80 mm-re. A kevésbé nedves területek közé tartozott még 
Nógrád és Komárom-Esztergom megye (80-90 mm), és északkeleti 
elhelyezkedése ellenére nagyon csapadékos volt Borsod-Abaúj- 
Zemplén megye (100-150 mm). A november az előzőkhöz képest jó 
val szárazabbnak bizonyult. Országos átlagban 27,8 mm hullott, ami a 
normál mindössze 57%-a. A keleti országrész volt a legcsapadéko
sabb, itt 50-70 mm-t mértünk, míg a legkevesebb csapadék, 0-20 
mm, a Dunántúl északi részén esett. A legnagyobb napi csapadék- 
mennyiséget (26,5 mm) november 20-án, Bánokszentgyörgyön je
gyeztük. 1901 óta ez volt a 3. legszárazabb december. A csapadék 
mennyisége országos átlagban 5,3 mm volt, ami a normálérték 11%-a 
csupán. Az ország középső, déli és délnyugati tájain hullott a legkeve
sebb csapadék. A z  ország középső és délnyugati részein az ilyenkor 
szokásos havi csapadékmennyiség kevesebb, mint 5% a hullott le. A Ti
szántúlon és a Kisalföld egyes részein a sokévi átlagnak mintegy 20%- 
át, Tiszaújváros környékén több mint 60%-át regisztráltuk. 2015-ben 4 
nappal többet jegyeztünk a megszokottnál (normál: 75 nap; 2015: 79 
nap) azokból a napokból, amikor a csapadék mennyisége meghaladta az 
1 mm-t és a 20 mm-t elérő napokból is eggyel többet számoltunk 
(normál: 5 nap; 2015: 6 nap). A 10 mm-t elérő napokból kevesebbet 
számoltunk (normál: 18 nap, 2015: 16 nap). Havas napból jelentősen 
kevesebb fordult elő a vártnál: 24 helyett mindössze 12 nap.
Légnyomás. A havi átlagos légnyomás értékek alapján a nagytérségű 
nyomási képződmények gyakoriságára következtethetünk. A 13. ábra 
alapján elmondható, hogy a tengerszinti légnyomás havi átlaga a meg
szokott értékek körül alakult vagy magasabb volt azoknál -  csupán ja
nuárban és februárban látható negatív anomália. A 2015. decemberi ér
ték messze felülmúlta az ilyenkor szokásos légnyomás értéket.
Szél. Országos átlagban a szélsebesség évi átlaga 2-3,5 m/s között 
változik, ez alapján hazánk mérsékelten szeles területnek minősül. A 
havi átlagos szélsebesség évi menetében (14. ábra) általában márci
usban és áprilisban jelentkezik a maximum, míg a legalacsonyabb ér
tékeit augusztusban, októberben és decemberben veszi fel. 2015-ben a 
havi átlagos szélsebesség Budapest-Pestszentlőrinc állomáson április
ban volt a legnagyobb, melyet a márciusi átlag követ másodikként. 
Általánosságban elmondható, hogy három hónapban (január, április, 
szeptember) haladta meg a 2015-es átlagérték a normált. Leginkább a 
februári, az augusztusi és a decemberi értékek maradnak el a szélse
bességek megszokott havi átlagaitól.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései szerint a 2015-ös év szélsőségei, a mérés helye és ideje

elem érték mérés helye mérés ideje
Legmagasabb mért hőmérséklet 39,6 °C Budakalász augusztus 12.
Legalacsonyabb mért hőmérséklet -18,9 °C Tarpa január 7.
Legmagasabb minimumhőmérséklet 26,1 °C Budapest Lágymányos augusztus 14.
Legnagyobb évi csapadékösszeg 859,4 mm Bakonybél
Legkisebb évi csapadékösszeg 351,9 mm Kelebia
Legnagyobb 24 órás csapadékösszeg 120,5 mm Tiszaörvény augusztus 18.
Legvastagabb hótakaró 55 cm Bakonybél január 30.
Legnagyobb évi napfényösszeg 2416,2 óra Szeged külterület
Legkisebb évi napfényösszeg 2093,7 óra Szolnok repülőtér (dél)



42

2015/2016 TELÉNEK IDŐJÁRÁSA 
WEATHER OF WINTER 2015/2016

_____________________________________ L É G K Ö R  61. évfolyam (20161

Hoffmann Lilla
Országos Meteorológiai Szolgálat, H-1525 Budapest, Pf. 38., hojfmann.l@met.hu

A 2015/16 tél átlaghőmérséklete 2,4 °C volt. A teljes téli időszakot tekintve mindenhol melegebb volt a megszokottnál hazánk területén, 
az 1981-2010-es átlagnál alacsonyabb évszakos értékek sehol sem jelentkeztek. Az országos évszakos átlagos anomália értéke +2,4 °C. 
Az egyes hónapokat tekintve az 1981-2010-es átlagot leginkább a februári átlaghőmérséklet haladta meg (+5 °C), ezzel 2016 februárja a 
legmelegebb február 1901 óta. A decemberi +2,3 °C-os anomáliával a 2015-ös volt az 19. legmelegebb december. A január hasonlóan 
alakult a sokévi átlaghoz, így az 54. legmelegebbnek adódott. 2015/2016 tele a 6. legmelegebb tél 1901 óta. Az országos átlagos téli 
csapadékösszeg 158,4 mm a homogenizált adatok alapján; országos átlagban 2015/2016 tele 46%-kal bizonyult csapadékosabbnak a 
megszokottnál. Az évszak hónapjait tekintve a februárt emelhetjük ki, amely meglehetősen csapadékos volt, országos átlagban 98 mm 
hullott le, ezzel a legcsapadékosabb februárnak számít a mérések kezdete óta. A január is jelentős csapadéktöbblettel rendelkezett, így a 
rangsorban is előkelő helyen végzett (10.), a december pedig meglehetősen száraznak bizonyult (113.). Összességében az idei tél a 15. 
legcsapadékosabb volt 1901 óta.

December. Decemberben, országos átlagban a havi középhőmérsék
let 2,5 °C volt, amely 2,3 °C-kal haladta meg az 1981-2010-es évek 
decemberre vonatkozó átlagértékét. Decemberben az ország túlnyomó 
részén 2-3 °C-os középhőmérsékletet mértünk. Hűvösebb körzetek az 
Északi-középhegység legmagasabb pontjain voltak, főként a Bükkben 
és a Zempléni-hegységben. A legnagyobb anomáliák leginkább az őr

zi hónap során mért legmagasabb hőmérséklet:
17,2 °C, Balatonederics (Veszprém megye), december 1.

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet:
-13,8 °C, Zabar (Nógrád megye), december 31.

A december meglehetősen száraz volt, a megszokott csapadékmeny- 
nyiségnek átlagosan mintegy 10-15%-a hullott le hazánkban: az or-

I. ábra: A 2015/2016-os tél középhőmérséklete (°C)
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2. ábra: A 2015/2016-os tél középhőmérsékletének eltérése (°C) 
a sokévis átlagtól (1981-2010)

I l < 9 5

3. ábra: A 2015/2016-os tél csapadékösszege (mm) 4' ábra: 2015/201^  tél csapadékösszege a sokévi (1981-2010-es)
adag százalékos aranyaban kifejezve

szág északkeleti felében fordultak elő, a legkisebb mértékű eltérések 
az ország déli, délnyugati területeire voltak jellemzőek. 12 fagyos nap 
(Tmin < 0 °C) jelentkezett, mely 9 nappal kevesebb, mint a sokévi át
lag. Zord napból (Tmin < -10 °C) és téli napból (Tmax < 0 °C) is keve
sebb fordult elő (rendre 0 és 1, a normál értékek pedig 3 és 8).

szág középső és délnyugati részein a megszokott mennyiség keve
sebb, mint 5%-át figyeltük meg, Tiszaújváros környékén pedig a nor
mál 60%-a hullott le. Országos átlagban az ilyenkor szokásos csapa
dékmennyiség mintegy 11%-át jegyeztük (5,3 mm), és a csapadékos 
napok száma is kevesebb (8 nap) a sokévi átlaghoz képest (11 nap).



A hónap legnagyobb csapadékösszege:
22.8 mm, Tiszaújváros (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege:
0,2 mm, Homokszentgyörgy (Somogy megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék:
8,4 mm, Hortobágy-halastó (Hajdú-Bihar megye), december 18. 

Január. A januári átlaghőmérséklet (-1,0 °C) hasonlóan alakult, mint 
az 1981-2010-es sokévi átlag (-0,9 °C). Az ország nagy részén -0,5 -  
+0,5 °C közötti anomália jelentkezett, ennél alacsonyabb értékek az 
ország északkeleti felén tűntek fel. A legnagyobb pozitív anomáliák a 
Mátra nagy részére és az ország déli, délnyugati területeire voltak jel
lemzőek, mintegy 1-1,5 °C-kal volt melegebb az ilyenkor megszo
kottnál. Az országos havi átlaghőmérséklet értékeiben megfigyelhető 
egy DNy-ÉK irányú hőmérséklet csökkenés.
A megszokotthoz hasonló januárról tanúskodnak a hőmérsékleti kü
szöbnapok is. A normállal megegyező volt a fagyos napok (24 nap), a 
zord napok (4 nap) és a téli napok száma (11 nap) is.

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet:
16.8 °C, Hajós (Bács-Kiskun megye), január 11.

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet:
-18,5 °C, Mihálygerge (Nógrád megye), január 23.

Jelentős csapadéktöbblettel rendelkezett a január, a megszokott meny- 
nyiség 183%-a hullott le országos átlagban. A legnagyobb csapadék-

5. ábra: A 2015/2016-os tél globálsugárzás összege (kJ/cm2)

többlet az országot délnyugat-északkelet irányban átszelő sávban hul
lott, itt a normál 200 -  240%-át figyelhettük meg.
A Dunakanyarnál és a Bakony egyes részein a szokásos csapadék- 
mennyiségnek általában 100-120%-át regisztráltuk, de kisebb foltok
ban előfordult, hogy a csapadék mennyisége nem érte el a 100%-ot. 
Csapadékos napból a normál 9 nap helyett idén januárban 14 jelent
kezett.

A hónap legnagyobb csapadékösszege:
86,6 mm, Solt (Bács-Kiskun megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege:
31,4 mm, Felsöszölnök (Vas megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék:
33,0 mm, Ohíd (Zala megye), január 11.

Február. A februári középhőmérséklet 5 és 6 °C között alakult ha
zánk nagy részén. Ennél hidegebb az Északi-középhegység magasab
ban fekvő területein volt, azonban még itt is fagypont felett alakultak 
a hőmérsékleti értékek. A szokásosnál 5 °C kai volt melegebb az idei 
február. Az országos átlaghőmérséklet 5,6 °C-nak adódott, amely re
kordnak számít, ugyanis soha nem volt még ilyen meleg a február a 
mérések kezdete óta. A sokévi átlagnál hűvösebb február sehol sem 
fordult elő az országban. A Bakony térségében 3 °C-kal, a Tiszántú
lon és a Nyírség területén 5-6 °C-kal is haladta meg az anomália érté
ke az 1981-2010-es átlagot.
Fagyos napból 7-et jegyeztünk, amely jelentősen eltér a normáltól (20 
nap). Zord és téli napokból idén egyet sem figyeltünk meg (normál: 3 
és 5 nap).

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet:
19,6 °C, Verpelét (Heves megye), február 22.

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet:
-7,7 °C, Nyírlugos (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), feb ru á r 27. 

A február meglehetősen csapadékos volt, országos átlagban 98 mm 
hullott le, ezzel a legcsapadékosabb februárnak számít a mérések kez
dete óta. A legkevesebb csapadék a Mecsek, a Nyírség és a Körösök- 
mentén jelentkezett, ezeken a területeken mintegy 60-70 mm havi

1 5 °C

6. ábra: A 2015/2016-os tél napi középhőmérsékleteinek eltérése a 
sokévi (1981-2010-es) átlagtól (°C)

összegeket jegyeztünk. Az Északi-középhegység magasabban fekvő 
területei, a Bakony térsége, valamint hazánk nyugati része bizonyul
tak a legcsapadékosabbnak. Itt a havi csapadékmennyiség értéke elér
te a 200 mm-t is. A csapadékos napok száma (17 nap) jóval megha
ladta a 9 napos normálértéket.

A hónap legnagyobb csapadékösszege:
184,3 mm, M átraszentimre (Heves megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege:
60.6 mm, Nyírkárász (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék:
47.7 mm, Szentlélek (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), február 10.

2015/2016. tél időjárási adatainak összesítője
Napsütés (óra) Sugárzás (kj/cm2) Hőmérséklet (°C) Csapadék (mm) Szél

Állomás évszak
összes eltérés évszak összes évszak

közép eltérés max napja min napja évszak
összes

átlag
%-ában

r>  1 mm  
napok

viharos
napok

Szombathely 285,3 61,0 •5 2,4 2,3 16,5 02.22 -11,4 01.07 143,4 182,0 21 3
Nagykanizsa - - 14 2,5 2,2 16,7 02.22 -12,9 01.05 161,3 134,2 20 6
Siófok - - 2,5 2,0 15,5 02.09 -10,9 01.05 161,6 151,3 22 8
Pécs 275,7 38,6 14 3,2 2,5 15,9 02.22 -10,7 01.04 125,1 110,7 24 6
Budapest 178,1 -49,3 11 2,5 2,0 16,8 02.22 -11,6 01.04 171,4 178,2 24 4
Kékestető 311,8 44,9 14 -0,8 2,4 11,4 02.22 -15,3 01.04 221,6 160,7 28 41
Szolnok 157,2 -49,4 11 2,6 2,5 17,0 02.22 -12,1 01.04 126,6 133,7 22 3
Szeged 190,9 -20,2 12 3,0 2,7 17,3 02.22 -10,5 01.22 127,9 134,9 24 3
Nyíregyháza - - 10 1,9 2,7 15,7 02.22 -14,8 01.23 128,1 139,0 22 4
Debrecen 148,9 -48,9 10 2,2 2,7 16,1 02.22 -16,6 01.22 166,1 159,1 23 5
Békéscsaba - - 12 2,6 2,6 16,3 02.22 -15,3 01.23 129,3 114,5 25 4
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Középen van az új meteorológiai állomás és a sugárzási mérőállvány. A légkörfizikai mérőtorony jobb oldalon hátul, 
az innovációs műszerkert jobb oldalon helyezkedik el (Varga Bálint felvétele).

Az új objektum átadásáról szóló összefoglaló lapunk 80. oldalán olvasható.
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A SZÉLENERGIA KUTATÁSA A DEBRECENI EGYETEM METEOROLÓGIAI
TANSZÉKÉN (1980-2014)

RESEARCH OF THE WIND ENERGY IN  DEPARMENT OF METEOROLOGY OF
UNIVERSITY OF DEBRECEN (1980-2014)

Tar Károly1,2, Bíróné Kircsi Andrea3, Tóth Tamás2
'Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézet, tarko47@gmail.com 

2Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszék, tamas.tothl@gmail.com 
3Országos Meteorológiai Szolgálat, 1024 Budapest Kitaibel utca 1., kircsi.a@met.hu

Összefoglalás. A tanszék szélklímával, szélenergiával kapcsolatos kutatásainak elsődleges célja olyan statisztikai módsze
rek és modellek kidolgozása, amelyek növelik a szélenergia felhasználásának hatékonyságát. A legtöbb tanulmányunk a 
hazai szélenergia hasznosítás klimatológiai aspektusait érinti, elemezve általában a szél irányának, sebességének és energi
ájának statisztikai tulajdonságait és a köztük lévő kapcsolatot. Vizsgáltuk a hasznosítás fontos társadalmi tényezőit is. A 
tanulmányban a csaknem 35 éves kutatás legfontosabb eredményeit foglaltuk össze.

Abstract. The aim of our research is to work out those statistical methods and models which enables the increase of efficien
cy of wind energy utilization. Most of our studies respect the climatological aspect of utilization, analyzing the statistical 
characteristics of direction, speed and energy of the wind and their relations in Hungary. The important social factors of utili
zation were also investigated. The most important results of almost 35-year research are summarized in the following paper.

Bevezetés. Magyarországon a megújuló energiák elméle
ti potenciálját összehasonlítva a szélenergia jelentős po
zíciót foglal el: a szélenergia potenciál 75 m magasság
ban, 75 m rotor átmérővel 56,85 TWh (204,7 PJ/év) 
energia termelését tenné lehetővé, az évi szélteljesítmény 
így 6489 MW (Hunyár et al., 2006). Más becslések sze
rint hazánk teljes kihasználható szélpotenciálja 532,8 
PJ/év (MTA Energetikai Bizottság, Megújuló Energia 
Albizottság, 2006). Jelenleg Magyarországon 329,325 
MW a telepített szélerőmű kapacitás, összesen 173 szél
erőmű működik 39 helyszínen (www.mszet.hu). Ezeknek 
közel 90%-a az ország ENy-i területén található. A szél
energiából termelt villamos energia folyamatosan növe
kedett az épülő erőmű kapacitásoknak köszönhetően.
2011-2014 között nem épültek új szélerőművek, így az 
ezekben az években termelt villamos energia mennyisége 
a szélpotenciál évről évre történő változását tükrözi. 
2012 igen jó széljárású év volt, megközelítette a 750 
GWh-t a szélből termelt elektromos áram mennyisége. 
2013-ban 173 hazai szélerőmü 693 GWh áramot adott 
hálózatra, mely a hazai villamos energiarendszer bruttó 
termelésének közel 3%-át jelenti. A magyarországi szél
energia felhasználásának jelenlegi helyzetéről és jövőbeli 
lehetőségeiről részletesebben olvashatunk ebben a szám
ban Tóth Péter és Bíróné Kircsi Andrea cikkében, vala
mint Tar (2012), Tar és Tömöri (2013) tanulmányaiban.

A tanszék kutatási témái, eredményei. A 2016-ban 65 
éves Debreceni Meteorológiai Tanszék szélklímával, 
szélenergiával kapcsolatos kutatásainak az elsődleges 
célja olyan statisztikai módszerek, modellek kidolgozása, 
amelyek növelik a szélenergia felhasználásának haté
konyságát. Az első tanszéki szélklimatológiai cikk 1980- 
ban jelent meg (Tar, 1980), egy nagyobb lélegzetű össze

foglaló munka pedig 1991-ben (Tar, 1991a). Azóta meg
történt a 35 évet átfogó kutatásnak a hazai szélenergia 
hasznosítás klimatológiai aspektusaira vonatkozó rövid 
(Szegedi és Bíróné Kircsi, 2012) és részletes (Tar, 2013b, 
2014b) összefoglalása. Ebben a cikkben ezt bővítjük ki a 
nagytérségű vizsgálatok és a térbeli modellek bevonásá
val, valamint a szélenergia hasznosítás társadalmi vonat
kozásainak vizsgálatával kapott általunk legfontosabbnak 
tartott eredmények, és a hozzájuk vezető módszerek ösz- 
szefoglalásával.

Magyarország szélklímája: a hazai szélenergia haszno
sítás klimatológiai aspektusai A legtöbb tanulmányunk 
a szél mindhárom jellemzőjének -  irányának, sebességé
nek és energiájának -  statisztikai tulajdonságait és a köz
tük lévő kapcsolatot taglalja. A vizsgálatokhoz szükséges 
adatbázist részben az OMSZ bocsátotta rendelkezésünk
re, részben egy mindenki számára hozzáférhető honlap
ról töltöttük le, és vannak saját szélméréseink is. A kü
lönböző meteorológiai állomások adatait orográfiai (sík 
vidék, nem sík vidék) és időjárási helyzetek szerinti 
(makro-szinoptikus helyzetek vagy helyzetcsoportok, 
front típusok) részhalmazonként is vizsgáltuk. Megkísé
reltük a hazai szélmezőnek az éghajlatváltozással kap
csolatos módosulásának statisztikai detektálását is.
A szélirányok energetikai paraméterei. Esősorban a szél
irányok gyakoriságának és váltakozásának energetikai 
vonatkozásait vizsgáltuk. Bevezettük a jellemző szél
irányok fogalmát (Tar, 199láb, Tar és Verdes, 2003). 
Azokat a szélirányokat tekintjük az adott helyen valami
lyen időszakban (pl. hónap, évszak, év) vagy időjárási 
helyzetben (pl. a Péczely-féle makroszinoptikus helyze
tek) jellemzőnek, amelyek gyakorisága a valószínűségek 
egyenlőségére vonatkozó statisztikai próba szerint szig-
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nifikánsan különbözik a többitől. Az 1. ábrán a jellemző 
szélirányokhoz a kitöltött jelölők tartoznak, a kritikus re
latív gyakoriság kb. 6,5%. Megállapítottuk, hogy a jel
lemző irányok egyben a legtöbb energiát szállító szél
irányok is. A legnagyobb energiatartalmút energetikailag 
uralkodó széliránynak neveztük el. A szélirányok által 
szállított energia függ az évszaktól, az időjárási helyzet
től és az orografikus környezettől. Ezt igazolják a jellem
ző szélirányokra vonatkozó vizsgálataink is. Ezek ener
giatartalma nyáron kisebb a síkvidéki állomásokon, na
gyobb a nem síkvidéki állomásokon, mint télen. Egy jel
lemző szélirány évi és téli átlagban kb. négyszer annyi 
energiát szállít, mint egy nem jellemző szélirány, nyáron 
pedig kb. ötször annyit. A szélirány megváltozását, mint 
valószínűségi változót vizsgáltuk az óránkénti széladatok 
alapján. A vizsgálat módszere az, hogy az óránkénti szél- 
sebességekből elemi eseményeket konstruálunk. Egy 
adott időszak vagy makroszinoptikus részhalmaz egy 
napjának t. órájában megfigyelt szélirányt összehasonlít
juk az előző, (t-1). órai széliránnyal. Ha ezek egyformák
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1. ábra: A kitöltött jelölők a jellemző szélirányokat mutatják.

(azaz a fokokban kifejezett különbségük kisebb, mint 
360/16=22,5), akkor a t. órát az irányváltozás szempont
jából stabil időpontnak nevezzük. Ellenkező esetben a t. 
óra instabil időpont. Egységnyi időszaknak egy napot te
kintünk, így a szélirányváltozás szempontjából alap- 
paraméter az instabil időpontok napi száma, ami a fenti
ek szerint 0 és 24 közé esik. Ezekből meghatározható az 
adott időszakban az instabil időpontok átlagos napi szá
ma és az ún. instabilitási index. Ez utóbbi nem más, mint 
az időszak instabil időpontjainak és összes időpontjainak 
hányadosa. Az instabilitási indexek azt mutatják, hogy 
hazánkban általában nagyobb a szélirányok megmaradás
ra való hajlama, mint a változó hajlam {Tar, 199láb, Tar 
és Szegedi, 2003, Tar et al., 2003, Tar et al., 2005). 
Energetikai paramétereinket pedig az alábbiak szerint 
származtatjuk. Mivel a potenciális fajlagos szélteljesít
mény a szélsebesség köbével arányos, a napi szélenergia 
jellemzésére az óránkénti szélsebesség köbök átlagát 
használtuk. Ez tehát a nap egy órájára átlagosan eső fajla
gos szélteljesítménnyel arányos mennyiség. Az volt a sej
tésünk, hogy ha a napi szélirányváltozások száma, azaz az

instabilitási index növekszik, akkor a napi átlagos potenci
ális szélenergia mennyisége -  vagyis az óránkénti szélse
besség köbök átlaga -  csökken {Tar, 2004b, 2013a).
Öt meteorológiai állomás (Békéscsaba, B udapest, Deb
recen, Szeged és Szombathely) 5 évi (1991—95) órán
kénti szélirány- és szélsebesség-regisztrátumai alapján 
elvégezve az elemzéseket megállapítottuk, hogy évsza
kos és éves felbontásban mindig szignifikánsak a lineáris 
korrelációk. Makroszinoptikus csoportosításban az anti
ciklon centrum helyzetben négy állomáson a két változó 
korrelálatlannak mutatkozott. A korrelációs és a regresz- 
sziós együtthatók előjele mindenhol negatív, azaz na
gyobb (több) napi irányváltozáshoz kevesebb napi poten
ciális szélenergia tartozik, ahogyan azt feltételeztük 
(7. táblázat). A regressziós együttható azt is mutatja, hogy 
a napi potenciális szélteljesítmény mennyire érzékeny a 
szélirány megváltozására. Azért, hogy ez az érzékenység 
összehasonlítható legyen, azaz az energia mennyiségétől 
ne függjön, a regressziós együttható értékeit az adott 
részhalmaz (évszak, év, helyzet, helyzetcsoport) egy órá-

1. táblázat: Az év egy órájára átlagosan jutó fajlagos szélteljesít
ménnyel arányos mennyiség( (v  )), az instabilitási index (I), az 
átlagos napi szélirányváltozás ({I ) ) értékei, valamint a napi 

fajlagos szélteljesítmény és az instabilitási index közötti lineáris 
korreláció és regresszió paraméterei (r-n: korrelációs együttható, 

bn,: regressziós együttható, sérzékenységi paraméter).

meteoroló- 
giai állomás

<v3> Ii <I„>
lin. regr., korr.
îv 1 hiv 1 Sjv

év
Debrecen 53,7 0,44 10,5 -0,920 -6,1 11,3

Békéscsaba 57,1 0,46 11,0 -0,853 -8,6 15,0
Szeged 74,0 0,42 10,0 -0,796 -9,6 12,9

Budapest 37,8 0,45 10,8 -0,913 -3,5 9,3
Szombathely 141,1 0,47 11,2 -0,651 -43,5 30,8

jára átlagosan jutó energia mennyiségének arányában 
(%-ban) fejeztük ki, amit érzékenységi paraméternek ne
veztünk el. Az érzékenységi paraméter makroszinoptikus 
csoportosításban jóval tágabb határok között változik, 
mint az évszakos, éves felbontásban. A legérzékenyebb 
évszak az ősz, aztán a másik átmeneti évszak, a tavasz, 
majd a nyár és a tél következik. Az éves érzékenység a 
két középsőhöz, a tavaszihoz és a nyárihoz áll közel. Az 
állomások érzékenységi sorrendje pedig a következő: 
Szombathely, Békéscsaba, Debrecen, Budapest, Szeged.

A szélsebesség energetikai célú vizsgálata. Részletesen 
vizsgáltuk a különböző (óránkénti, napi, havi, éves) szél- 
sebesség idősorok statisztikai paraméterinek évszaktól, 
időjárási és orográfiai helyzettől, valamint a felszín felet
ti magasságtól való függését. Ha az adatbázis mérete le
hetővé tette, akkor a feltételezhető éghajlatváltozásnak a 
magyarországi szélmezőre gyakorolt hatását is megpró
báltuk kimutatni {Tar, 1998ab, Tar et al., 200láb, 2002). 
Energetikai szempontból a szélsebesség magassággal va
ló változását leíró paraméterek kitüntetett jelentőséggel
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2. ábra: A havi átlagos szélsebességek Weibull-eloszlással előállított eloszlása az 1991-2000. időszakban az egyes 
állomásokon az anemometer magasságában (z j és további 5 szintben három állomáson.

bírnak. 13 hazai meteorológiai állomás adatainak 
(1968-72) vizsgálata azt mutatta, hogy az anemométerek 
magasságából 10,20 és 30 m-re a

vh = Vi0[0,233 +  0,656 • lg(h + 4,75)] (1)

ún. WMO-s összefüggéssel (amelyben a h az 
anemométer magasságát, a vy, az ottani, a v/0 pedig a 
10 m-es napi átlagos szélsebességet jelenti) transzformált 
napi átlagos szélsebességek eloszlása leggyakrabban a 
négyzetgyökös normál, a lognormál és a Weibull- 
eloszlással közelíthető. Arányuknak évszakos és időjárási 
helyzetektől függő változása van. A Weibull-eloszlás te
hát -  amire a legtöbb szélenergetikai modell épül -  nem 
kizárólagos, sőt nem is olyan gyakori, mint ahogyan ez 
várható volt. Esetünkben viszonylag homogén áramlás, 
tehát nagyobb magasságokban és bizonyos makro- 
szinoptikus helyzetekben válik gyakoribbá (Tar, 1991a). 
Elemeztük a havi átlagos szélsebesség idősorát is az 
1991-2000 időszakban hét magyarországi meteorológiai 
megfigyelő állomáson (Tar, 2008b). Itt is különböző el
méleti eloszlásokkal közelítettük a mért havi átlagos 
szélsebességek empirikus eloszlását, kimutattuk néhány 
eloszlás orográfiától független voltát. A paraméterek 
becslése után a x2-próbával elvégeztük az illeszkedés- 
vizsgálatokat 0,05 szignifikancia szinten. Ennek eredmé
nye, hogy a paraméterek meghatározásának nehézsége 
miatt célszerű a négyzetgyökös normál eloszlást válasz
tani a havi mért átlagos szélsebességek gyakorisági el
oszlásának leírására az anemométer magasságában. Ha 
viszont ebből kiindulva ettől eltérő magasságokban akar
juk megadni az eloszlásokat, akkor a Weibull-eloszlás tu
lajdonságait kell kihasználni. Ezek ugyanis lehetővé te

3. ábra: A 10 percenként számolt Hellman-kitevők 
évi átlagának napi menete Pakson.

szik, hogy az eloszlás paramétereit (c: skála-faktor, 
k: alaktényező) a mérési szintre vonatkozó értékekből 
más magasságokra is kiszámoljuk. A Weibull-eloszlás 
Debrecen esetében 0,10, a többi állomáson 0,05 
szignifikancia szinten bizonyult jó közelítésnek, így ez
zel az eloszlással előállítottuk a havi átlagos szélsebessé
gek eloszlását és alapstatisztikai paramétereit az 
anemométer magasságától különböző szintekben is. A
2 . ábra illusztrálja az eredményeket három, közelítőleg 
ugyanazon a földrajzi szélességen lévő állomáson. Ha 
nem állnak rendelkezésünkre a Weibull-eloszlás paramé
terei, akkor a mérési magasságtól különböző szinteken a 
szélsebesség értékét a

ún. Hellman-öszefüggésel becsüljük, ami az elméleti lo
garitmikus szélprofil törvény egyszerűsített, gyakorlat
ban alkalmazott változata. Az a kitevő értéke elsősorban 
a felszín érdességének függvénye. Egyszerűségének kö
szönhetően a (2) összefüggést használjuk az energetikai 
célú szélmérések során is a talaj közelében mért szélse
bességnek a szélturbina tengely magasságára történő 
konvertálásakor. A kitevő értéke azonban -  mint aho
gyan az a magyarországi szélenergia potenciált felmérő 
kutatások alapján is bebizonyosodott -  számos légköri 
tényező befolyásolásának eredője. Ezek egyike a levegő 
egyensúlyi helyzete. Emiatt a becslés hibája növekszik 
talaj közeli inverzió, vagy erősen stabil állapotok fennál
lása esetén, különösen éjszaka. Energetikai szempontból 
is fontos, hogy a szélsebesség, így a szélenergia is a lég
kör különböző rétegeiben különböző napi menet szerint

együttható különböző magasságokban 2 0  m-ből számolva az 
a(2 0 , 1 2 0 ) átlagos kitevővel.
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változik. A Hellmann-kitevő napi menetének vizsgálata 
tehát a szélsebesség napi menetének a mérési szinttől kü
lönböző magasságokban történő becslése szempontjából 
elengedhetetlen. A hőmérséklet nappali menetével való 
kapcsolata miatt feltételezhető, hogy a kitevő napi mene
tének tulajdonságai az időjárási helyzeteknek is függvé
nyei. Ez tehát évszakos, vagy a különböző áramlási hely
zetekből adódó sajátosságokat jelent. Feltételezésünk 
szerint a két réteg határán létezik egy ún. inflexiós ma
gasság, ahol a szélsebesség és a szélenergia napi menete 
véletlenszerű {Tar, 2004d, Kircsi és Tar, 2008, Tar et al.,
2008). Ebben a magasságban tehát a szélenergia egész

2. táblázat: A szeles n a p o k  h avi szá m á n a k  a la p sta tisz tiká i az 
1971. ja n u á r  -  2000. decem ber időszakban.

L É G K Ö R  61. évfolyam (2016)_________________
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hónap 360 360 360 360 336 360 360
szeles 4466 4647 4667 4673 2777 4824 7213
valószí
nűség 0,408 0,424 0,426 0,426 0,270 0,440 0,658

átlag 12,4 12,9 13,0 13,0 8,3 13,4 20,0
szórás 5,09 4,83 5,26 5,50 4,73 5,19 4,93
médián 12 13 13 13 8 13 21
max. 26 27 27 28 24 30 31
min. 0 2 1 0 0 2 6
ingás 26 25 26 28 24 28 26
>20(%) 10,3 7,8 11,1 13,9 1,7 13,1 57,8
<10(%) 35,8 34,7 34,7 33,9 64,4 30,0 4,4

nap nagyjából egyformának tekinthető, azaz az ide tele
pített szélerőmű működése kevesebb feladatot jelent a 
villamos energetikai rendszerirányítás számára. Az ebben 
a szintben kitermelhető szélenergia viszont lényegesen 
kevesebb, mint a tőle nagyobb magasságokban. Az infle
xiós magasság létezését a paksi meteorológiai torony 
2000-2001 évi szélsebesség mérései alapján bizonyítjuk. 
Itt három szinten: 20, 50 és 120 m-en rögzítik a 10 perces 
átlagos szélsebességeket. Vizsgálatainkat elvégeztük 
Puskás-féle front-tipizálás {Puskás és Tar, 2010) alapján 
frontos (218) és front nélküli (513) napokra is. A a  kite
vő meghatározásához (2) szerint két különböző, h] és h2 
magasság V| és v2 szélsebességeire van szükség. A paksi 
három szintből háromféleképpen kiválasztott szélsebes
ségekből 10 percenként meghatározott a  érték 2001. évi 
átlagának napi menetét a 3. ábra mutatja. A legvastagabb 
légréteget (20-120 m) átfogó értékek a másik kettő át
lagnak tekinthetők, a továbbiakban ezt használtuk, jele 
a(20,120). Elsőként meghatároztuk az a(20,120) órán
kénti átlagait, majd az óránkénti szélsebességeket külön
böző magasságokban a 20 m-es mérésekből, ezekből pe
dig az évi átlagokat, a szórásokat és a variációs együttha
tókat. Ezeket mutatja az 4. ábra. Látható, hogy az átlag 
körüli ingadozás mérőszámai, a szórás és a variációs

együttható 50 méteren határozott minimumot mutatnak. 
Feltevésünk szerint itt van tehát az inflexiós magasság. 
Vizsgálatainkat elvégeztük a Puskás-féle front-tipizálás 
szerinti frontos és front nélküli napok megkülönbözteté
sével két éves adatbázison is, ugyancsak az a(20,120) ki
tevőt használva {Tar és Puskás, 2010a). Az óránkénti át
lagos szélsebességek napi menetét különböző magassá
gokban az 5. ábra mutatja. Az ábra alapján nagy valószí
nűséggel állíthatjuk, hogy 50-60 m-en létezik az időjárási 
helyzetektől független inflexiós magasság, amely fölött a 
szélsebesség napi maximuma késő délutáni, esti órákban 
áll be. Magyarországon a szélenergia döntő hányadát a 
ritkán előforduló nagyobb szélsebességek adják. Vizsgá
latainkba ezért bevontuk a 10 m s'-nál nagyobb maximá
lis szélsebességgel bíró napok, az ún. szeles napok havi 
számát is. Feltártuk ennek részletes statisztikai szerkeze
tét és a szélenergetikai paraméterekkel való kapcsolatát 
abból a célból, hogy a szélenergia előzetes becslésére 
egy könnyen hozzáférhető paramétert kapjunk 
(7iar2006ab, Tar et al., 2008ab). A szeles napok havi 
adatsorai és a szélsebesség óránkénti értékei Debrecen, 
Szeged, Budapest-Pestszentlőrinc, Pécs, Keszthely, 
Szombathely és Kékestető állomásokon az 1971. janu- 
ár-2000. december időszakban homogénnek vehetők. 
Ezeket az adatokat dolgoztuk fel. A szeles napok alapsta
tisztikáit a 2. táblázat tartalmazza. A szeles napok bekö
vetkezésének valószínűsége Keszthely kivételével meg
lepően nagy, ami a szélenergia mennyisége szempontjá
ból megnyugtató. Valódi orográfiai különbséget a 2/3 fö
lötti gyakoriságok esetében sikerült kimutatni szintén 
csak Keszthely kivételével, ugyanis a havi 20-nál több 
szeles nap előfordulásának gyakorisága nagyobb a hegy- 
ségi és nem síkvidéki állomásokon, mint az alföldieken. 
A széljárás tehát Keszthelyen a legkiegyenlítettebb, ami
nek okaként az itt kialakuló termikus, azaz a vízparti sze
let valószínűsíthetjük. Az éves menetet áprilisi maxi
m um júliusi másod-maximum és nyár végi, ősz eleji mi
nimum jellemzi Kékestető kivételével. Itt a maximum 
decemberre esik. Kékestető kivételével a szokásos 0,05 
szignifikancia szinten a szeles napok havi számának em
pirikus eloszlása a gamma-eloszlással jól közelíthető. 
Kékestetőn a Poisson-eloszlás bizonyult ilyennek. A ma
gyarországi szélmező és a nagytérségű légnyomási mező 
sztochasztikus kapcsolatának számszerű jellemzésére is a 
havonkénti szeles napok számát és a különböző cirkulá
ciós (NAOI, zonális: ZI, meridionális: MI és 
ciklonossági: Cl) indexek havi értékeit használtuk az 
1970-2003. időszakban három, Péczely ill. Koppén sze
rint különböző éghajlati körzetben lévő meteorológiai ál
lomás (Szombathely, Szeged és Debrecen) esetében 
{Molnár és Tar, 2003, Tar, 2004a; 2007). A lineáris kor
relációs és regressziós analízis eredménye szerint nagy 
biztonsággal állíthatjuk, hogy a légnyomási mező vizs
gált indexei közül a legnagyobb hatást elsősorban a 
ciklonossági, majd az Észak Atlanti Oszcillációs Index 
(NAOI) fejti ki a kárpát-medencei szélmező kialakításá
ban. A Cl prioritására utal az is, hogy mindhárom állo
máson mindhárom esetben ennél az indexnél találhatók a 
legnagyobb abszolút értékű korrelációs együtthatók. A 
10 ms’ -nál nagyobb maximális sebességű napok havi át
lagos száma Debrecenben a legérzékenyebb, Szombathe-
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5. ábra: Az óránkénti átlagos szélsebességek napi menetének modellezett értékei különböző magasságokban a vizsgált időszakokban, Pakson

lyen pedig a legkevésbé érzékeny a Cl havi átlagának 
megváltozására. Ha nincs (ciklonális vagy anticiklo- 
nális) örvénylés (0= 0), akkor a 10 ms '-nál nagyobb 
maximális átlagsebességű napok átlagos száma független 
a földrajzi helyzettől, az orográfíától és az éghajlati kör
zettől. A regressziós modellel a ciklonossági index havi 
értékeiből a 10 ms '-nál nagyobb maximális szélsebes
ségű napok havi számának csak az évi átlagát sikerült jól 
becsülni. A Magyarországon működő szélerőmüveknek 
az egyik közös tulajdonsága, hogy az indító sebességük 
(v,) 3-4  m s'1 körül van. A szélerőművek ún. teljesít
ménygörbéje szerint, ha a szélsebesség (v) eléri, vagy 
meghaladja a v, sebességet, akkor elkezdődik az elektro
mos áram termelése, aminek mennyisége a névleges tel
jesítményt leadó sebességig (vn) arányos a szélsebesség 
köbével. A v„ sebesség 12—14 m s 1 a hazai szélerőmű
veknél. Innentől az ún. leállási sebességig (v*,=25 ms ') a 
névleges teljesítményen működik a szélerő mű, a vki se
bességnél azonban biztonsági okokból leáll. A folyama
tosan üzemelő szélerőművek szempontjából tehát a követ
kező három sebesség-tartomány statisztikai értékelése el
engedhetetlen:

szélsebesség
kategória működési mód

V>V; a szélerőmű működik, áramot termel,

Vi<V<Vn a szélerőmű működik, a sebességgel együtt 
növekvő áramot termel

V„<V<Vki a szélerőmű szabályozottan a maximális 
(névleges) teljesítményen működik.

A v > v, egyenlőtlenséget tehát tekinthetjük a szélerőmű 
működésének szélklimatológiai feltételeként. Ha ugyanis
ez teljesül, akkor Magyarországon a szélklimatológiai 
adottságok miatt a következő esetek lehetségesek: a szél
erőmű működik, áramot termel; vagy kis valószínűséggel 
a szélerőmű szabályozott üzemmódban működik; vagy 
nagyon kis valószínűséggel áll. A folyamatos áramterme
lés szempontjából fontos kérdés a következő: van-e a 
működéshez szükséges szélklimatológiai feltétel teljesü
lésében időbeli, orográfiai eltolódás Magyarország terü
letén különböző magasságokban? Erre próbálunk választ 
adni hét magyarországi meteorológiai állomás (Kékeste
tő, Szombathely, Keszthely, Pécs, Budapest, Szeged, 
Debrecen) 1991-2000 időszakban megfigyelt óránkénti 
szélsebességei alapján (Tar et al., 2011). Az előzőekben 
már utaltunk rá, hogy a kb. 60 m-t meghaladó magassá
gokban a szélsebesség napi menete fordítottja az ez alatti 
magasságokban megfigyeltnek, 13-14 óra körüli mini
mummal. A magassági transzformációhoz most is a (2)

összefüggést használtuk. Mivel nem állt rendelkezésünk
re az a napi menete, így a Weibull-eloszlás előbb részle
tezett alkalmazásánál kapott egyik paraméter értékét 
használtuk, mint átlagos kitevőt (Kékestető 0,26, Szom
bathely 0,26, Keszthely 0,32, Pécs 0,27, Budapest, 0,28, 
Szeged 0,26, Debrecen 0,27). így viszont nem kapjuk 
vissza a 60 m fölötti szintek szélsebességének napi me
netét, ezért vizsgálatainkat csak 10, 30 és 60 m-en végez
tük el. A 3 ms '-nál nagyobb sebességű szelek átlagos va
lószínűségét és a szélerőművek ebből számolt átlagos 
üzemóráját a vizsgált időszakban a síkvidéki, a nem sík
vidéki és a hegyvidéki állomásokon az 3. táblázat mutat
ja. Vizsgálataink további legfontosabb eredményei a kö
vetkezők: A 3 ms '-nál nagyobb óránkénti szélsebessé
gek valószínűségének napi menetében nincs orográfiai 
elkülönülés, a maximum mindenhol 13-14 óra körül for
dul elő. Az időben folytonosan változó valószínűségek 
napi menete szerint a nap folyamán a 17-18 óráig nö
vekvő villamos áram termeléssel lehet számolni. Azon 
intervallumoknak átlagos hosszának sorrendjében, ame
lyek minden órájában nagyobb a szélsebesség, mint 
3 ms'1, nincs orográfiai elkülönülés és magasságbeli kü
lönbség. Azoknak az intervallumoknak a havi átlagos 
hossza, amelyek minden órájában 3 ms '-nál nagyobb az 
óránkénti szélsebesség, 38 és 69 közötti %-ban határozza 
meg a havi átlagos fajlagos szélteljesítményt. A nem sík
vidéki állomásokon (hegység, dombság) a havi átlagos 
szélteljesítmény érzékenyebben reagál ezen intervallu
mok átlagos hosszának megváltozására, mint a síkvidéki 
állomásokon.
A szélerőműveket működtetők egyik nehezen megoldha
tó problémája az ún. „menetrend” elkészítése, ami a kö
vetkező napon megtermelt áram rövid időszakokra eső 
mennyiségének becslését jelenti. Ez egy igen komoly 
feladat a szélsebesség pl. óránkénti előrejelzésének nagy 
bizonytalansága miatt. A menetrend elkészítéséhez kívá
nunk segítséget adni a most bemutatandó statisztikai 
módszerrel {Tar és Puskás, 2010bc, Tar, 2014ab, Puskás 
et al., 2014). Modellünk alkalmas arra, hogy bizonyos 
időszakokban (pl. évszak, év) és a különböző időjárási 
helyzetek (makroszinoptikus helyzetek vagy ffonttípu- 
sok) átmenetei esetében megmondjuk a napi átlagos szél- 
sebesség és vele együtt az átlagos szélenergia következő 
napra történő csökkenésének vagy növekedésének való
színűségét. Ennek alapján pedig a „mai nap” átlagos 
szélsebességéből megbecsülhető a „következő nap” átla
gos szélsebessége, ami támpontot adhat a szélerőművek 
üzemeltetőinek a kötelező menetrend elkészítéséhez. 
Elemzéseink célja természetesen az is, hogy hozzájá
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ruljunk hazánk szélklímájának minél pontosabb feltárá
sához, elsősorban a szélenergia további kihasználásának 
ösztönzése céljából. Módszerünket hat alföldi meteoro
lógiai állomás esetében mutatjuk be (Tar, 2014a). Ezek 
növekvő földrajzi hosszúság szerint rendezve: Kecske
mét, Szeged, Szolnok, Békéscsaba, Debrecen és Nyír
egyháza-Napkor. Az adatbázist ezen állomások 
2000-2009 időszakra vonatkozó napi átlagos szélsebes
ségei képezik, amelyeket a már említett szabadon hozzá
férhető honlapról (www.ncdc.noaa.gov/oa/ncdc.html) töl
töttük le. A kiválasztott meteorológiai állomásokon az 
anemo-méterek nem egyforma magasságban működnek,

L É G K Ö R  61. évfolyam (2016)_________________
tudjuk felhasználni, így az idősorok tovább rövidülnek.
Az egymás után következő napok átlagos szélsebességei 
közötti kapcsolat feltárásához a hiányzó adatok miatt 
nem használhatjuk az autókorrelációs-autóregressziós 
elemzést. Ehelyett a lineáris korrelációt és regressziót al
kalmazzuk a napi átlagos szélsebességek adatsorainak 
szomszédos vp (mai nap) és vn (következő nap) elemeire. 
Ennek eredményét a 4. táblázat mutatja. A korrelációs és 
a regressziós együttható egyenlősége az adatsorok defi
níciójából adódik. A minták nagy elemszáma miatt az ide 
vonatkozó próbák elvégzése nélkül is feltételezhetjük, 
hogy a táblázatbeli lineáris korrelációs együtthatók szig-

6 . ábra: A két legszorosabb sztochasztikus kapcsolat esete: a mai nap átlagos szélsebessége (vp) és a következő napra történő 
abszolút változás (Av) közötti lineáris regresszió Debrecenben, valamint a mai nap átlagos szélsebessége és a következő napra 

történő relatív változás (Avr) közötti logaritmikus regresszió Szolnokon.

sőt Szegeden, Békéscsabán és Nyíregyházán a vizsgált 
időszakban műszeráthelyezés történt, ennek során meg
változott a szélmérés magassága is. Ezért az idősorok 
homogenizálása és az eredmények összehasonlíthatósága 
miatt a napi átlagos szélsebességeket minden állomáson 
10 m-re transzformáltuk. Ehhez a paraméter nélküli (1) 
összefüggést használtuk fel. Több számítás is bizonyítja 
ugyanis, hogy ezzel ugyanolyan eredményeket kapunk, 
mint a (2) összefüggéssel a=0,25 esetében. Módszerünk 
legfontosabb eleme az egymás után következő napok át
lagos szélsebességének összehasonlítása. Az idősorok 
azonban mind a hat állomáson hiányosak. Ez módsze
rünk alkalmazhatósága szempontjából azt jelenti, hogy a 
hiányzó nap előtti és utáni nap átlagos szélsebességét sem

3. táblázat: A 3 ms'-nál nagyobb szelek átlagos valószínűsége 
(ps(h)) az állomások orográflai csoportosításában az évenkén

ti átlagos üzemórával (1991-2000)

10m 30 m 60 m
éves éves éves

Ps(h) üzem
óra (%)

P3(h) üzem
óra (%)

P3(h) üzem
óra (%)

Debrecen 0,396 40 0,509 51 0,644 64
Szeged 0,463 46 0,609 61 0,719 72
Budapest 0,262 26 0,446 45 0,564 56
Szombathely 0,434 43 0,560 56 0,671 67
Keszthely 0,155 16 0,272 27 0,387 39
Pécs 0,425 43 0,566 57 0,688 69
Kékestető 0,534 53 0,696 70 0,748 75

nifikánsan különböznek nullától. Az átlagos szélsebesség 
napról napra történő abszolút megváltozását a következő 
nap és a mai nap átlagos szélsebességének különbségével 
(ms-1) jellemezzük, azaz

Av = vn -  vp (3)
a relatív változást pedig a

mennyiséggel.
A változásokra vonatkozó legfontosabb eredményeink a 
következők: A pozitív (abszolút vagy relatív) változások 
gyakorisága 3,0-5,2%-kal meghaladja a negatív változá
sokét. Annak valószínűsége, hogy a napi átlagos szélse
besség növekedjen a következő napon (zfv>0) lényegesen 
nagyobb abban az esetben, ha a mai nap átlagos szélse
bessége kisebb, mint az időszak átlagos szélsebessége. A 
következő napi csökkenés valószínűsége között viszont 
mindössze 16-25% a különbség az átlagos érték két ol-

4. táblázat: A mai nap (v^ és a következő nap (v„) átlagos szél- 
sebessége közötti lineáris korrelációs együttható (r(vp,vj) és 

regressziós egyenes paramétereinek (b/v^vj, a(Vp,v„)) értékei.

Kecske
mét Szeged Szol

nok
Békés
csaba

Debre
cen

Nyír
egy
háza

r(vp,v„) 0,508 0,468 0,485 0,546 0,449 0,473
b(vp,vn) 0,508 0,468 0,485 0,546 0,449 0,472
a(vp,vn) 1,619 1,648 1,682 1,055 1,616 1,567
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dalán, az ennél nagyobb mai napi átlagos szélsebességek 
javára. Megvizsgáltuk a változásoknak a mai nap átlagos 
szélsebességével való kapcsolatát is. Az abszolút válto
zások esetében legszorosabb összefüggésnek a lineáris 
regresszió, a relatív változások esetében pedig a logarit
mikus regresszió bizonyult. A 6 . ábrán a legszorosabb 
kapcsolatokat ábrázoltuk. Bizonyítható, hogy a regresz- 
sziós egyenes zérushelye minden esetben az időszak át
lagsebességénél van. Az eloszlások vizsgálata azt mutat
ta, hogy a Av módusza a 0 és -1 ms'1, a Avr módusza 
((Avr)) pedig a (0, -0,2) intervallumba esik mindegyik ál
lomáson. Előbbit -0,5 ms '-nak, utóbbit -0,1-nek vettük. 
A Avr állomásonként változó átlagos értékei ([Avr]) és 
móduszai ((Avr )= -0,1) alapján becsléseket végeztünk a 
következő nap átlagos szélsebességére, vagyis „visszaál
lítottuk” az eredeti adatsorokat. Meghatároztuk a becsült 
adatsorok átlagát és szórását és az eredeti idősorokkal va
ló összehasonlítással a becslések hibáit is. A móduszból 
történő becslés lényegesen jobb eredményt ad, mint az 
átlagokból történő, ennek ugyanis átlagos relatív hibája - 
2,5 és 2,6% közé esik. Hasonló következtetésekre jutot
tunk, amikor vizsgálatainkat az ország egészére vagy 
csak a Dunántúlra, valamint különböző időjárási helyze
tekre (makroszinoptikus és front-típusok) végeztük el. A 
szélerőmű működésének helyéhez legközelebbi állomás
ra vonatkozó vizsgálatok eredményeiből meg tudjuk 
mondani, hogy mekkora valószínűséggel növekszik vagy 
csökken a következő napi átlagos szélsebesség, vele 
együtt a potenciális szélenergia is. Ha pedig a mai nap át
lagos szélsebességére már van valamilyen sejtése, becslé
se, akkor a szélerőművet üzemeltető is tud kalkulálni a 
következő nap várható átlagos szélsebességére. Az időjá
rási helyzetről pedig az OMSZ honlapján tájékozódhat. 
Módszerek a potenciális szélteljesítmény becslésére. Az 
energiatartalom tehát a szélmező egyik fontos strukturá
lis eleme, amellyel kapcsolatos alapvető kérdés a meny- 
nyisége. A potenciális szélenergia a szélmező egyéb ka
rakterisztikáinak függvénye, így mennyisége az év
szakoknak, időjárási helyzeteknek megfelelően is válto
zik. Ebből következően az éghajlatváltozásra is reagál, 
ennek vizsgálata a jövőbeli felhasználás szempontjából 
bír fontossággal (Tar et al., 2000, 2002). A szélmező 
energiatartalmának becslésére több módszer létezik. A 
következőkben két, általunk kidolgozott statisztikai mo
dellt mutatunk be, amelyek egy napokból álló időszak át
lagos, ül. egy nap összes szélenergia potenciáljának 
meghatározására alkalmasak (Tar et ah, 2000, 2001abc, 
Tar és Kircsi, 200láb, Tar, 2004c, Tar, 2006c, Tar et ah, 
2007, Tar, 2008a, Tar és Szegedi, 2009, Tar, 2010, Tar 
és Szegedi, 2011). A potenciális szélenergiát általában a 
fajlagos szélteljesítménnyel jellemezzük, ami egységnyi 
függőleges felületen egységnyi idő alatt áthaladó levegő 
tömegének mozgási energiája. Kiszámítása egy adott 
időpontban a

Pf = l v 3  (5)

összefüggés alapján történik, mértékegysége Wm'2, v a 
szélsebesség, q a levegő sűrűsége. Egy hosszabb időszak 
fajlagos szélteljesítményének meghatározására két lehe
tőség adódik: a fenti összefüggésben az időszak átlagse

bességét írjuk a v helyébe, vagy az időszak egyes (diszk
rét) időpontjaiban meghatározott értékeket összegezzük. 
Logikus, hogy a második lehetőség áll közelebb a való
sághoz. Ekkor viszont az összeg értékének az időszak 
mérési időpontjainak számától való függése jelent prob
lémát. Az összegnek a mérési időpontok számától való 
függése az átlagolással csökkenthető, de nem küszöböl
hető ki teljesen. A napi átlagos fajlagos szélteljesítmény 
— ami tulajdonképpen egy mérési időpontra átlagosan ju 
tót jelent -  értéke sem független a figyelembe vett idő
pontok számától, sőt attól is függ, milyen időpontokat 
használunk. E függőség kiküszöbölésére létezik elvi 
megoldás: a szélsebesség-köbök napi menetét megadó 
függvény görbe alatti területét kell meghatározni és ezt 
g/2-vel megszorozva megkapjuk a napi összes fajlagos 
szélteljesítmény pontos értékét. Ezt természetesen nume
rikus integrálással tudjuk csak elvégezni, hiszen a függ
vény egy napon általában nem adható meg analitikusan. 
Egy (nem feltétlenül egymás után következő) naptári na
pokból álló időszak egy napjára átlagosan jutó fajlagos 
szélteljesítmény (Pfm<!) meghatározását azonban már 
megkísérelhetjük egy alkalmasan választott közelítő 
függvény segítségével. A Pfmii definíciója a következő: a 
szélsebesség köbök mérési időpontonkénti (óránkénti 
vagy 10 perces) átlagának napi menetét közelítő függ
vény görbe alatti területe szorozva a levegő sűrűségének 
felével. A Pfmj  tulajdonságai tehát a vele arányos, a szél- 
sebesség köbök pl. óránkénti átlagára illesztett folytonos 
függvény görbe alatti területén (Tga) keresztül vizsgálha
tók. A közelítő függvény legyen egy trigonometrikus po- 
linomokból álló Fourier-sor első két eleme, azaz

f2(x) = a0 + Zm=i {am cos—í r  + bmsm —f r )  (6)

ahol N a napi mérési időpontok száma, x=0,l , 2,..., N -l. 
Az illesztés jóságának mérésére az ún. reziduális szórás
négyzet szolgál:

sm ~  sm- 1 — (7)

ahol Sq = Sn, azaz a szórásnégyzet,

A-m =  Om +  ^m )1/z (8)

vagyis az m. hullám amplitúdója. Látható azonban, hogy 
az függ az adatok nagyságától, azaz nem alkalmas 
esetünkben az összehasonlításra. Erre a közelítés relatív 
mértékét definiáló

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

paramétert használtuk, amely már az értékektől függet
lennek tekinthető, nem függ tehát a szélsebességek nagy
ságától, így az anemométer magassága szerint sem kell 
korrigálni. Az s£  értékei a közelítő polinomok számának 
növekedtével nyilvánvalóan csökkennek. Tegyük fel, 
hogy ez nem így van, ekkor s^ - S q, azaz s0m=0. Ha vi
szont az s^-vel való közelítés „teljesen tökéletes”, akkor 
s£i=0, azaz s0m~ \. A közelítő függvény illeszkedése te
hát annál jobb, minél közelebb áll az s0m az 1-hez.

A (8) függvény primitív függvénye a következő:
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7. ábra: A mért szélsebesség köbök átlagának ([v3]) napi 
menetére illesztett közelitő függvény ([v3]köz) és ennek görbe 

alatti területe (Tea).

F2 (x ) =  a0x  +  Y.m=i ( ~ s i n a mx  — ~ cos amx j  (10)

ahol a m = Ha az és bm együtthatók meghatáro
zásához a szélsebesség köbök mérési időpontonkénti át
lagának idősorát használjuk, akkor az időszak egy 
napjára átlagosan jutó fajlagos szélteljesítmény:

P f i n d = \ [ F z t N - l ) - F 2 m ,
ahol tehát

Tga = F2( N  -  1) -  F2 (0)  (11)

a görbe alatti terület (7. ábra). A leírt módszer tehát al
kalmas a havi, az évszakos és az éves, valamint a külön
böző időjárási helyzetek napi átlagos szélteljesítményé
nek meghatározására óránkénti szélsebesség adatok fel- 
használásával. Ha az a  Hellmann-kitevő átlagos napi 
menete ismert, akkor előállítható az óránkénti szélsebes
ségek napi menete magasabb szinteken is, így a módszer 
itt is alkalmazható. A paksi tízperces (N=144) 50 m-es 
toronymérések segítségével megmutattuk, hogy a mód
szerünkkel valóban kiküszöbölhető a mérési időpontok 
számától való függés. Először kiszámoltuk az óránkénti 
szélsebesség átlagokat (N=24), majd a görbe alatti terüle
teket mindkét esetben havonta a 2000 és 2001-es évekre. 
Egy eset kivételével (2000. július) a tíz perces adatok 
alapján számolt görbe alatti területek mindössze l-7% - 
kal, átlagosan csak 3,2%-kal nagyobbak, mint az órán
kénti adatokból számoltak. A görbe alatti területet előál
líthatjuk bizonyos napszakokra is, a nappali (6-20) és az 
éjszakai (21-5) órákra. így vizsgálhatjuk a szélpotenciál 
napszakos megoszlását, és ha az a  Hellmann-kitevő átla
gos napi menete ismert, akkor akár különböző magassá
gokban is. A paksi adatok erre lehetőséget adnak, az 
eredményeket az 5. táblázat mutatja a teljes időszakra és 
a Puskás-féle tipizálás szerinti frontos és frontnélküli na
pokra. A nappali potenciális szélteljesítmény a táblázat 
szerint csak kb. 30 m-ig -  az inflexiós magasság alatt -  
nagyobb, vagy egyenlő, mint az éjszakai. Utóbbi 50 in
én több mint másfélszerese, 60-70 m-en már kb. kétsze
rese az előbbinek mindhárom időszakban. Az éjsza- 
ka/nappal arány egyébként minden magasságban a fron

8. ábra: A relatív csúszó átlag középértékeinek napi menete 
(Debrecen, 1988—1997).

tos időszakban a legnagyobb, 120 m-en már több, mint 
négyszeres. Ugyanakkor a táblázat megfelelő oszlopait 
összehasonlítva megállapítható, hogy a frontnélküli na
pokon a teljes napi szélenergiának 3—5%-kal nagyobb ré
sze esik a nappali időszakra.
Hét hazai meteorológiai állomás (Kékestető, Szombat
hely, Pécs, Budapest, Győr, Szeged, Debrecen) 10 évi 
(1991-2000), az anemométer magasságában mért órán
kénti szélsebességei alapján a fenti módszerrel megvizs
gáltuk azt is, hogy melyek azok a Puskás-féle front
típusok, amelyek a potenciális szélteljesítménynek a 10 
éves időszakra vonatkozó átlagát markánsan befolyásol
ják. A front-típusok átlagsebességének minimuma 
Szombathely kivételével a közelítő okklúziós front
típusban van. A szélsebesség a síkvidéki állomásokon és 
Kékestetőn legérzékenyebben a közelítő és a tartózkodó 
hidegfront típusok megjelenésére reagál, Szombathelyen 
és Pécsett viszont a tartózkodó okklúziós front-típusra. 
Ugyanakkor bármilyen front megjelenése kb. 33—90%-kal 
növeli a szélenergiát a frontnélküli időszakhoz képest. A 
legkevésbé energikus front-típusok a közelítő okklúziós 
front és a közelítő melegfront. A legenergikusabb front
típusok pedig a következők: közelítő hidegfront, tartózko-

5. táblázat: A nappali és az éjszakai órákra számított átla
gos fajlagos szélteljesítmény az egész napi átlagos fajlagos 

szélteljesítmény %-ban (Paks, 2000—2001).

teljes frontos frontnélküli
nappal éjszaka nappal éjszaka nappal éjszaka

10 74,7 25,3 72,3 27,7 76,5 23,5
20 60,1 39,9 57,1 42,9 62,4 37,6
30 50,3 49,7 47,3 52,7 52,7 47,3
40 43,3 56,7 40,4 59,6 45,7 54,3
50 38,1 61,9 35,4 64,6 40,3 59,7
60 34,0 66,0 31,5 68,5 36,1 63,9
70 30,8 69,2 28,4 71,6 32,7 67,3
80 28,1 71,9 25,9 74,1 30,0 70,0
90 25,9 74,1 23,9 76,1 27,6 72,4
100 24,0 76,0 22,1 77,9 25,6 74,4
110 22,4 77,6 20,6 79,4 23,9 76,1
120 21,0 79,0 19,4 80,6 22,5 77,5
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dó melegfront, tartózkodó okklúziós front és a közelítő 
meleg- és hidegfront.
A havi átlagos fajlagos szélteljesítménnyel arányos görbe 
alatti terület meghatározásához hosszú idejű szélsebesség 
mérésre, komoly számításokra van szükség. Az eddigi

6 . táblázat: A havi átlagos fajlagos szélteljesítménnyel arányos 
mennyiség (Tga) és a szeles napok havonkénti számának szto

chasztikus kapcsolata: a korrelációs együttható (r), a regressziós 
együttható (b) és a regressziós konstans (a, a%).
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r 0,539 0,115 0,638 0,487 0,529 0,593 0,728
b 247,98 17,554 117,36 43,063 93,768 67,994 269,17
a -10,784 668,58 241,49 423,72 618,82 405,58 -1388,4

a% - - 15,0 45,4 34,5 32,4 -

eredmények viszont lehetőséget adnak arra, hogy a Tga 
havi értékeit kapcsolatba hozzuk egy másik, könnyen 
számolható, mérhető, megfigyelhető szélklimatológiai 
paraméterrel, pl. a szélirányok instabilitási indexének 
vagy a szélsebességek havi átlagával, vagy a szeles na
pok havi számával. A szignifikáns kapcsolatok lehetővé 
teszik a Tga becslését, sőt előrejelzését is.
Hét hazai meteorológiai állomáson megvizsgáltuk a havi 
átlagos fajlagos szélteljesítménnyel arányos görbe alatti 
terület és az OMSZ időjárási jelentéseiben közölt szeles 
napok havonkénti számának sztochasztikus kapcsolatát a 
lineáris korreláció és regresszió módszerével az 
1991-2000 évtizedben. A korrelációs együtthatót (r), a 
regressziós együtthatót (b) és a regressziós konstanst 
(a, a%) az 6 . táblázatban adjuk meg. A korrelációs 
együttható Keszthely kivételével mindenhol szignifikáns 
0,05 szinten.
A szignifikáns kapcsolat Kékestetőn a legerősebb és Bu
dapesten a leggyengébb. Az a regressziós konstans ese
tünkben a 0 szeles naphoz tartozó átlagos görbe alatti te
rületet adja meg. A 0 szeles nap ugyan kívül esik a reg
resszió érvényességi tartományán Pécs és Keszthely ki
vételével, de az egyenletek csak Szombathely és Kékes
tető esetében adnak negatív Tga értéket. Keszthelyen a 
kapcsolat nem értékelhető. A  többi állomásra bevezettük 
az a% paramétert, ami azt mutatja meg, hogy az a hány 
százaléka az átlagnak. A táblázat szerint a havi átlagos 
szélteljesítménynek Budapesten 45%-a, Debrecenben és 
Szegeden több, mint 30%-a, Pécsett viszont csak 15%-a 
származik a 0 szeles nappal rendelkező hónapokból.

A b regressziós együttható megmutatja, hogy a szeles 
napok számának egy nappal való megváltozása mennyi
vel növeli a görbe alatti területet, vagyis a prediktandusz 
érzékenységét a prediktor változására. A 6. táblázat sze
rint így a Tga, a havi átlagos fajlagos szélteljesítmény is a 
szóba jöhető állomások közül Kékestetőn a legérzéke
nyebb, Budapesten pedig a legkevésbé érzékeny a szeles 
napok számának változására. A szignifikáns korrelációk

esetében a regressziós egyenlet segítségével előállítottuk 
a Tga modellezett idősorait, majd megállapítottuk a becs
lés hibáit. A relatív hiba átlaga és szórása Szombathelyen 
a legnagyobb és Kékestetőn a legkisebb, utóbbit a három 
síkvidéki állomás előzi meg. Levonható tehát az a követ-
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9. ábra: Összefüggés a termelt villamosenergia és a szél- 
sebesség köbök napi átlaga között (működő szélerőmű 
adatai, 2005.08.18.-2006.06.30., szabályozatlan és 

szabályozott üzemmód).

keztetés, hogy a síkvidéki állomásokon és a bizonyos ér
telemben hasonlóan szabad horizonttal rendelkező hegy
vidéki állomáson a regressziós modell jobb közelítést ad 
a fajlagos szélteljesítmény havi átlagos értékeire. Egy 
nap összes potenciális szélenergiáját az egyes időpontjai
ban mért szélsebességekből lehet meghatározni. A mért 
szélsebességek köbeinek összege azonban nyilvánvalóan 
függ a mérések számától. Ezt a függést kétféleképpen le
het csökkenteni: vagy a nap egy adott időpontjára átlago
san jutó vagy a relatív szélenergiát határozunk meg. A 
csúszó átlagok módszerének (SLIDAV modell) lényege, 
hogy a nap egy órájára átlagosan eső (napi átlagos) po
tenciális szélenergiát a nap tetszőleges órájáig megmért 
szélsebességekből becsüljük. Egy nap i. órájában a P; faj
lagos szélteljesítmény

Pi = fv ?  (12)

A szélsebesség óránkénti köbeit az adott napon össze
gezve tehát a napi összes fajlagos szélteljesítménnyel 
arányos mennyiséget kapunk. Ha ezt az összeget eloszt
juk a megfigyelések számával, akkor az egy órára átlago
san jutó értéket kapjuk, ami feltételezhetően közelítőleg 
független az összeg tagjainak számától. Jelölje tehát v, 
egy adott nap i. órájában (7=1, 2, .... , 24) a szélsebesség 
értékét. A szélsebességek köbének csúszó átlagai (Vi) 
minden órában:

Vi = v? = (13)

Nyilvánvaló, hogy V2 4 , az óránkénti szélsebesség köbök
nek az adott nap egy órájára eső átlaga („napi átlag”)
lesz. A fíj =  -p- relatív csúszó átlag (%), a nap i. órájáig ”24
kumulált és átlagolt szélsebesség-köbök százalékát mu
tatja ugyanezen mennyiség napi átlagának.
A szélsebesség napi menetéből következik, hogy már 
napközben (i<24) elérheti a 100%-ot, majd egy maximális 
értéket felvéve az i=24 órában definíció szerint ismét



100% lesz. Az Rj egyébként a nap i. órájáig számolt átla
gos és a napi átlagos fajlagos szélteljesítmény aránya is.
A kiválasztott időszakok (év, évszakok, helyzetcsopor
tok) minden napjára elkészítettük az R, értékeit, majd 
óránként meghatároztuk ennek különböző statisztikai jel
lemzőit. Óránkénti közepes értékeinek évszakos és éves 
napi menetét a 8 . ábra mutatja Debrecenben 
(1988-1997). A V24 becslését ezekből ([Rí]) és a módusz 
óránkénti értékeiből ((Rt)) végeztük el. Az (R,) óránkénti 
értékeit az R, óránkénti gyakorisági eloszlásából határoz
tuk meg 10%-os osztályközöket használva. A legna
gyobb gyakorisággal rendelkező intervallum középpont
ját tekintettük a módusznak, értéke az összes esetet fi
gyelembe véve 5 és 145% között változik. Ha tehát egy 
hosszabb időszak óránkénti szélsebességeiből előállítot
tuk az Rj statisztikai karakterisztikáit, akkor az átlagokból 
és a móduszokból megpróbálkozhatunk a mérési idősza
kon kívüli napokra előállítani a V2 4 értékét. Többféle, 
aránypárokra alapuló becslési mód is létezik, de ezek kö
zül leghatékonyabbnak az adott időpontbeli móduszból 
történő becslés bizonyult.
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kapjuk. Az R, relatív szám, értékei függetlenek a szélmé
rés magasságától. A V2 4  becslését folyamatosan végző 
szoftver blokkdiagramja a 10. ábrán látható. A modell- 
futtatás egy napi eredménye pedig a 77. ábrán.

Nagytérségű szélklimatológiai vizsgálatok. A szélener
gia jövőbeli fejlődéséhez nélkülözhetetlenül szükség van 
a szél energiájának térben és időben történő rendelkezés
re állásának vizsgálatára, illetve a szélenergia potenciál 
olyan jellegzetességeinek ismeretére, amelyek a szélerő- 
művek villamosenergia-rendszerbe történő illesztését se
gíthetik anélkül, hogy az ellátás biztonságát fenyegetnék. 
A légmozgás tulajdonságainak alakulását a NCEP/NCAR 
(National Center fo r  Environmental Prediction/National 
Center fa r  Atmospheric Research) reanalízis projekt 
(Kalnay et al., 1996) 1956-2005 közötti 50 év hosszú 
északi negyedgömbre vonatkozó meridionális és zonális 
szélvektorok napi adatsora alapján vizsgáltuk, melyet ki
egészítettünk a 2006-os mérési sorral. (Kircsi, 2008). A 
kutatás során arra törekedtünk, hogy a Magyarországon 
rendelkezésre álló szélenergia-potenciál jellegzetességeit
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10. ábra: A  V24 becslését fo lya m a to sa n  vég ző  szo ftver  
(a SLID A V  m odell) blokkdiagram ja.

11. ábra: A SL ID A  V  m o d e ll fu tta tá sá n a k  ered m én ye  
eg y  k ivá la szto tt napon.

A csúszó átlagok módszere lehetőséget ad a napi átlagos 
szélteljesítménnyel arányos mennyiség, a szélsebesség 
köbök napi átlagának (V24) már a nap vége előtt 6 -9  órá
val átlagosan 21%-os hibával történő becslésére 
(11. ábra). A legjobb becsléseket tavasszal és nyáron, 
valamint a Péczely-féle ZE, az MN helyzetcsoportokban, 
ill. a ciklon-centrum helyzetben kapjuk. Az így kapott ér
ték fontos információ lehet a szélturbina üzembetartójá
nak: közelítőleg meghatározhatja az egész nap kitermelhe
tő szélenergiát, eldöntheti, hogy érdemes-e egész nap mű
ködtetni a gépet, vagy leállíthatja a karbantartás elvégzésé
re. A megtermelt villamos energia és a V2 4  között ugyanis 
igen erős sztochasztikus kapcsolat mutatható ki, még ak
kor is, ha nem különítjük el a szabályozatlan és szabályo
zott üzemmódokat, ahogyan ezt a 9. ábrán láthatjuk. A V24  

becsült értékéből a napi összes megtermelt villamos 
energia szintén megbecsülhető. Ebből következik, hogy 
modellünk „on-line” becslésre is alkalmas, ha a működő 
szélerőműhöz legközelebbi meteorológiai állomás hosszú 
idejű szélméréseiből rendelkezésünkre állnak az R, sta
tisztikái. A folyamatos szélsebesség adatokat pedig a 
szélerőmű közvetlen közeléből (pl. a torony tetejéről)

az északi negyedgömb más térségeinek szélviszonyaival 
összehasonlítva mutassuk be, ehhez különböző kontinen
sen és klímaövben elhelyezkedő 8 minta-régiót elemez
tünk részletesen. A napi u és v szélvektorokat évenként a 
Climate Research Unité (CRU) adatbázisából töltöttük 
le. Adataink a nyugati és keleti hosszúság -90° és 90° 
közötti, illetve az Északi-sark és az Egyenlítő közötti te
rületre, összesen 2701 gridre vonatkoztak, így hazánkon 
kívül a teljes európai kontinens és tágabb környezetének 
szélklímája összefüggéseiben áttekinthető. Az u és v szél
vektorok ún. 995 szigma szintre vonatkoznak, mely szint 
domborzatkövető, azaz az orográfiai viszonyoktól függet
lenül a talaj felszíne felett kb. 80 m magasság szélviszo
nyairól tájékoztat. A modell horizontális felbontása T62, 
azaz 2,5° meridionális és zonális irányban. A szélklimato
lógiai elemzéshez a (u, v) szélvektor komponensekből 
vektorszámítás szabályai szerint számított szélsebesség 
adatokat használtuk fel. A napi adatsorokból állítottunk 
elő havi, évszakos, évi és sokévi átlagokat, melyeket fel
használva számítottunk különböző időskálán értelmezett 
szélindexeket. A szélindex (%) minden esetben úgy állít
ható elő, hogy az adott időpontban megfigyelt értéket egy
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sokévi átlaghoz viszonyítjuk. A 12. ábrán a 2006 évi szél
indexet mutatjuk be, amely az 1956-2005 közötti 50 évi 
átlaghoz viszonyítva mutatja be a 2006. évi szélsebesség 
területi eloszlását.

Az 1956-2005 közötti 50 év idősorának vizsgálatához 
regresszió-analízist végeztünk. Az idősorra illesztett li
neáris trend-egyenes meredekségének (b) nullától való 
eltérését t-próbára visszavezetett vizsgálattal ellenőriz
tük. Az északi negyed gömb mind a 2701 gridjének idő
beli változékonyságának jellemzéséhez használtuk a va
riációs együtthatót, amely a minta szórását a minta átla
gához viszonyítva jellemzi. Megállapítottuk, hogy az 
északi negyed gömbön nem található tartósan egyirányú 
változás a szélsebesség évi átlagaiban. Az 50-es évek vé
ge és a 90-es évek erősebb szelekkel volt jellemezhető, 
míg általában a 70-es évek voltak a legkevésbé szelesek. 
A ’70-es éveket követő évtizedekben általában a mérsé
kelt és poláris öv óceáni területei felett erősödött a szél 
sebessége. A szélsebesség változásának iránya és nagy
sága erősen függ a választott térség földrajzi helyzetétől 
és a vizsgált időszak hosszától (75. ábra). Megállapítot-

12. ábra: A szélindex (%) területi eloszlása a 2006 évben.

40%-ban térnek el a Nyugat-Magyarországot lefedő 
gridben. A napi szélsebesség átlagok statisztikailag télen 
és nyáron nagyobb, míg tavasszal és ősszel, kisebb hibával 
becsülhetők.

A mért szélsebesség tulajdonságainak változása a ma
gassággal Az OMSZ vezetésével zajlott magyarországi 
szélenergia-potenciált felmérő kutatás keretében 
SODAR-ral történtek három helyszínen (Budapest, Paks,

-  t r e n d t r e n d * s z i g n i f i k á n s  t r e n d  * s z i g n i f i k á n s  t r e n d

13. ábra: Az évi átlagos szélsebesség változásának iránya: 
a)1986~2005 között és b) 1996-2005 között NCEP/NCAR reanalízis alapján

tűk, hogy a mérsékelt éghajlati öv ideális terület a szél 
energiájának hasznosítására, mert a szélsebesség évek 
közötti és éven belüli változékonysága itt a legkisebb. 
Hazánkban évről évre statisztikailag sokkal pontatlanab- 
bul lehet becsülni az évi átlagos szélsebességet, a lég
mozgások energiatartalmát, illetve a technikailag kinyer
hető hozamokat, mint Dániában, vagy az Ibériai
félszigeten. Ez azt jelenti, hogy hazánkban az 1 éves 
energetikai szélmérések információtartalma valójában 
túlságosan kevés annak megítélésére, hogy a tervezett 
szélerőmű mennyi villamos energiát fog évről évre ter
melni. Az éves szélindex szórása Magyarországon keleti 
irányban növekszik, így az évi átlagos szélteljesítmény 
statisztikailag nagyobb hibával becsülhető hazánk keleti 
területein. Magyarországon egy éven belül, a havi szélse
besség változása mérsékeltebb, mint Dániában, azaz a 
rendszerirányítónak kisebb havi különbségekre kell számí
tania. Az extrémen szeles hónapok nálunk kevésbé kiug- 
róak a sokévi átlagokhoz viszonyítva. Magyarországi 
szélviszonyok között egy szélenergia hasznosító berende
zés a téli félévben több mint kétszer-háromszor több vil
lamos energiát termelhet, mint nyáron. A hónapokon belü
li napi szélsebességek az 50 évi napi átlagtól mintegy

Szeged) expedíciós szélmérések. Magyarországon a 
2003-2004 évi SODAR mérések adatait felhasználva arra 
a kérdésre kerestük a választ, hogy hogyan változnak a 
magassággal a szél tulajdonságai, milyen tényezők befo
lyásolják a szélprofilok irányföggését az adott megfigye
lőhelyeken, illetve hogyan változik a szélsebesség napi 
menete különböző magasságban, összefüggésben a ma
gyar villamosenergia-rendszer átlagos terhelésével. 
Magyarországon 120 m magasságig a leggyakoribb 
északnyugati szélirányú szelek rendelkeznek a legna
gyobb energiatartalommal. Ezen túl a déli, míg az Alföld 
déli részén az északkeleti szélirányok energiatartalma 
számottevő. A szélsebesség gyakorisági eloszlásának kö
zelítésére a gyakorlatban elterjedten a Weibull-eloszlást 
használják. Ennek ’c ’ skála és ’k ’ alakparaméterei a ren
delkezésre álló adatbázisból számíthatóak átlag és szórás 
ismeretében minden magassági szinten. A Weibull- 
eloszlás ’k’ alakparaméterének magassággal történő vál
tozására Justus (1985) lineáris összefüggést alkalmazott, 
míg Wieringa (1986) feltételezte, hogy a 60-80 m ma
gasságban lévő szélnyírási zónáig ’k’ értéke növekszik, 
majd egyre nagyobb magasságban csökken. Budapesten 
mintegy 180 m magasságig a Weibull-eloszlás k= 2,1
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alakparaméterrel számolva pontosnak adódott. Nagyobb 
magasságokban a ’k ’ alakparaméter értéke csökkent. 
Szegeden és Pakson a talajhoz közeli rétegben ’k ’ értéke 
növekedett, maximumát 60 m-nél vette fel, másodlagos 
maximumát 90 m magasságban tapasztaltuk. Értéke ezt 
követően általában csökkent. Paks esetén a hatványkite
vős szélprofil összefüggés írta le szinte minden magas
ságban a legjobban a szélsebesség magasság szerinti vál
tozását, a többi mérőhelyen csak a talaj közelében. Bu
dapesten 60 m, Szegeden 75 m magasság felett a loga
ritmikus szélprofil összefüggés bizonyult jobb közelítés
nek. Az átlagos szélprofil ismeretében meghatároztuk 
szélirány szektoronként a z0 érdességi magasságot, illetve 
a hatványkitevős összefüggés alfa paraméterét, amely a 
mérőhelyet övező területek érdességének függvényében 
irányonként is változott (14. ábra). Elemeztük a szélse
besség napi menetét különböző magasságokban a magyar 
villamosenergia-rendszer (VER) terhelés napi menetének 
függvényében. A 3 expedíciós SODAR mérés helyszínén 
általában csak a talajhoz legközelebbi, 30 és 45 m magas
ságban mutattunk ki szignifikáns pozitív kapcsolatot, azaz 
ebben a magasságban a szél sebessége akkor növekedett, 
amikor a fogyasztói igények is növekedtek. 60-105 m kö
zött egyáltalán nincs kimutatható összefüggés. Egyedül

desség által befolyásolt területi képének modellezéséhez 
egy norvég fejlesztésű szélpark tervező programot, a 
WindSim modellt adaptáltuk. A programcsomag alapját a 
PHOENICS program adja, amely egy 3D Reynolds átla
goláséi Navier-Stokes egyenlet megoldó alkalmazás 
(Castro et al., 2003; Lopez et ah, 2007). A tömeg-, mo
mentum- és energiacserét leíró nem-lineáris mozgás
egyenleteket a program iterációval közelíti. A moduláris 
felépítésű modell egy mérési szint szélirány és szélsebes
ség eloszlásából kiindulva 200 m magasságig képes szél- 
sebesség eloszlást szimulálni. A WindSim modell adap
tációja során két magyarországi helyszínen végeztünk 
vizsgálatokat. Egyrészt a Hemád-völgyben, ahol Hidas
németi közelében felállított mérőtorony adataiból kiin
dulva készítettük el a domborzat által meghatározott 
szélsebesség eloszlás térképet 50 m, 80 m és 110 m ma
gasságban (15. ábra). Másrészt Debrecen északi részén 
SODAR mérések adataiból kiindulva modelleztük a szél- 
sebesség érdesség által befolyásolt területi képét. A Deb
receni Egyetem Agrometeorológiai Obszervatóriumában 
2012 májusában üzemeltünk be egy német gyártmányú 
(METEK GmbH) PCS.2000-24 típusú Doppler SODAR- 
t (16. ábra), amely 10-390 m magasság között képes 
nagy részletességgel a szél tulajdonságait monitorozni.

Budapest Paks Szeged

14. ábra: A hatványkitevő átlagos értéke szélirányonként Budapesten Pakson és Szegeden 
2003-2004-ben expedíciós SODAR mérések alapján

Szegeden volt 120 m felett a negatív kapcsolat szignifi
káns. Nagyobb magasságokban tehát a szél általában ak
kor fuj, amikor nincs jelentős fogyasztói igény. A szélből 
termelt áram tárolása kulcsfontosságú a villamos energia- 
rendszer működése szempontjából (Kircsi, 2008).

A szélsebesség területi modellezése. Egy térség szélvi
szonyainak mezoskálájú feltárása lehet globális, illetve 
lokális megközelítésű. A térképezés indulhat numerikus 
időjárás előrejelző modellek reanalízis után származtatott 
globális adatbázisából. Ekkor a mezoskálájú széltérkép 
többlépcsős leskálázási folyamat után készül el 
(Szépszó et ah, 2006). A helyi szélmérések ebben az 
esetben is nélkülözhetetlenek az ismeretlen szélklíma fel
tárásához. A helyszíni szélmérések adatait dinamikus 
vagy CFD modellek segítségével terjeszthetjük ki na
gyobb térségre, ezáltal megrajzolhatjuk a felszíni elemek 
által befolyásolt szélmező földrajzi eloszlását. A szélpo
tenciál térképezése során egyaránt használunk globális és 
helyben előállított térinformatikai adatbázisokat, legin
kább a domborzat, a felszínt borító érdességi elemek 
pontosabb leírásához. A szélsebesség a domborzat és ér-

A debreceni modellezett térképek SODAR adatokkal 
végzett verifikációja során megállapítottuk, hogy a leg
pontosabb szélsebesség eloszlás térképet 90-140 m ma
gasságban készíthetjük a WindSim modell segítségével. 
50-80 m között 5-15%  relatív hibával felülbecslünk, 
míg 150-200 m között kb. 5% nagyságrendben alulbe
csüljük a szélsebesség értékét. Legjobb közelítést a való
sághoz véleményünk szerint a 100-110 m magassági 
szintre készített térkép ad, amely valószínűleg annak kö
szönhető, hogy a szélpark tervező programot az ipari mé
retű szélturbinák jellemző tengelymagasságnak megfele
lő szélviszonyok pontos modellezésére fejlesztették ki.

A szélenergia hasznosítás társadalmi vonatkozásai.
A kutatási terület általános bemutatása, alkalmazott 
módszerek.
A szélenergia hasznosításához kapcsolódó ismeretek vizs
gálatának helyszíne a magyarországi Hemád-völgy Ké
kedtől Zsujtáig teijedő szakasza volt (17. ábra, 7. táblá
zat). Az érintett terület Magyarország egyik komoly gaz
dasági gondokkal és társadalmi problémákkal küzdő vidé
ke. A falvak szinte mindegyike hátrányos helyzetű telepü
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lés, a népesség elöregedő korstruktúrával és magas mun
kanélküliségi rátával rendelkezik. A Hemád-völgyben 
élők szélenergiával kapcsolatos ismeretének felmérése 
kérdőíves attitűdvizsgálat keretében, véletlenszerű minta
vétel alapján történt. Az egyes települések korcsoport és 
nem szerinti bontását figyelembe véve, a reprezentativitás 
biztosítása érdekében a lekérdezés a háztartások 10%-át 
érintette, ami összesen 1188 darab kérdőíves inteijú felvé
telét jelentette (Tóth, 2013).
A szélenergia ismertsége a Hernád völgyében. A kérdő
íves attitűdvizsgálat keretében arra kerestük a választ, 
hogy a lakosság milyen ismerettel rendelkezik a szélről, 
mint energiaforrásról. A válaszadók tényleges tudásának 
minél pontosabb feltárása érdekében a kérdés két részből 
állt. Egyfelől a megkérdezettek hallottak-e már a 
szélenergiáról, tehát magát a szót ismerik-e, másfelől a 
puszta fogalmon kívül rendelkeznek-e ezen túlmenően 
bármilyen információval. A válaszok hitelessége a sze
mélyek önbevallásán alapult, az ismeretek konkrét ellen

közösségi szintű szélenergetikai beruházások megvalósí
tásához igen fontos a helyi szintű (lakossági, önkor
mányzati, és helyi vállalkozói) hozzájárulás, ami nem
csak pénzügyi, hanem szellemi és erkölcsi szintű is lehet 
(Mellár, 2009.) A vizsgált területen a megkérdezettek 
többsége elfogadhatónak és erkölcsileg támogathatónak 
tartja a szélerőművek és a kisebb teljesítményű szélgene
rátorok, szélmotorok létesítését (18. ábra bal oldali tér
kép). A támogatás, illetve a tolerancia megléte azért fon
tos, mert ha az érintett közösség bármilyen energetikai 
projektet a környezetére, az életminőségére, vagy egész
ségére nézve károsnak ítél meg, akkor lakossági ellenál
lás keretében hátráltathatja, vagy meg is akadályozhatja a 
beruházás megvalósítását (Tóth et al., 2012b). A válasz
adók a rendelkezésre álló ismereteik alapján hasonló 
arányban reálisnak tartják a szélerőgépek és a szélerő- 
művek létesítését saját településükön, ha a tulajdonosi 
kör, kiváltképp a finanszírozási háttér rendelkezésre áll 
(18. ábra jobb oldali térkép).
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15. ábra: A szélsebesség (ms'1) modellezett térbeli eloszlása 
a Hernád-völgyben 50 (a), 80 (b) és 110 (c) méter magasságban

16. ábra: A Debreceni Egyetem 
Agrometeorológiai Obszervatóriumának műszerkertje

őrzése, felmérése nem történt meg, mivel az nem képezte 
a kutatás tárgyát. A lekérdezés során, valamint az adat- 
feldolgozása eredményeiből kitűnt, hogy az egyes telepü
léseken a válaszadók tényleges ismereteit a kérdés máso
dik felére vonatkozó válaszok képezik le. A Hemád- 
völgy 21 településén a megkérdezettek döntő hányada, 
több mint 80%-a hallott a szélenergiáról, azonban az is
meretek terén rendkívüli információhiány tapasztalható. 
Ez 30 településből mindössze 12-ben haladja meg a 
20%-os arányt, tehát a megkérdezettek közel négyötöde 
számára a szélenergia hasznosítási módjai, eszközei, le
hetőségei teljesen ismeretlenek. A szélenergiával kapcso
latos alacsony ismeretek nemcsak azért riasztóak, mert 
kevesen tudnak róla, hanem mert az önbevalláson nyug
vó alapszintű -  azaz bármilyen -  információ még önma
gában nem jelenti, hogy az elegendő lenne bármelyik 
hasznosítási mód átgondolt eldöntéséhez. A pozitív vál
tozások eléréséhez kiemelkedően fontos a társadalmi 
részvétel, amely azonban sokszor az érintettek alulinfor
máltsága miatt nem valósul meg (Tóth et al., 2012a). A

A rendelkezésre álló információ mennyisége és minősége 
rendkívül fontos. A fenti eredményekből kitűnik, hogy az 
egyes településeken jórészt nincsenek birtokában a meg
felelő ismereteknek, és ily módon érdemben sokszor nem 
is tudhatnak a hasznosításból fakadó előnyökről és lehe
tőségekről. Azonban nemcsak a hiány lehet gátló ténye
ző, hanem a kevés és olykor nem teljesen (korrekt) hite
les információ, amely az egyes kérdésekben félreértések
re adhat okot, így emiatt hiúsulhat meg egy fejlesztés 
vagy beruházás. A lakosság részéről eredményeket csak 
korrekt, hiteles és teljes körű tájékoztatással lehet elérni 
(Tóth és Kapocska, 2011). Nemcsak az információ áram
lásban, hanem a szélenergetikai beruházások esetében is 
fontos szerep hárul a települések mindenkori vezetőire is, 
hiszen a beruházás megkezdésében, illetve kezdeménye
zésében az első és legfontosabb döntéseket nekik kell 
meghozniuk. A polgármesterek egy-egy projekttípushoz 
való hozzáállása meghatározhatja a megvalósítás kimene
telét, ami végső soron az emberek jövőjére is hatással lehet 
(Tóth, 2011).
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A tanszék kutatási projektjei és kapcsolatai. Négy 
fontos szélenergia kutatási projektet emelünk ki. A Me
teorológiai Tanszék kutatói 2002-2005 között részt vet
tek abban az OMSZ által irányított, Major György aka
démikus nevével fémjelzett kutatási konzorcium munká
jában (NKFP-3A/0038/2002), melynek célja az volt, 
hogy feltérképezze Magyarország légköri eredetű meg
újuló energiaforrásainak (nap- és szélenergia) potenciál
ját annak érdekében, hogy ezen energiaforrások felhasz
nálását elősegítse. 2009-ben Tar Károly témavezetésével 
induló OTKA pályázat keretében a Hemád-völgy nap-, 
szélenergia és biomassza potenciál meghatározását tűz
tük ki célul. A 3 éves kutatás során a szélklimatológiai 
mérésekhez egy 20 m magas szélmérő torony került fel-
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SODAR berendezés került beszerzésre, Nagyváradon 
(Oradea) és Biharfüreden (Stane de Vale) szónikus szél
méréseket végeztünk. A szélklimatológiai adatbázisok és 
a modellezési feladatok számítástechnikai igénye miatt a 
Meteorológiai Tanszék néhány munkatársa 2013. április
1. és 2014. október 31. között bekapcsolódott a Szuper- 
számítógép, a nemzeti virtuális laboratórium HPC-NVL 
(TÁMOP-4.2.2.C-1 l/l/KO NV-2012-0010) projekt mun
kájába. Fenntartható energetika megújuló energiaforrás
ok optimalizált integrálásával (DEnzero) című (TAMOP- 
4 .2.2. A -l 1/1/ KON V-2 012-0041) projekt 2013. január
1. és. 2014. december 31 között került megvalósításra, 
amelynek Éghajlat, városklíma munkacsoport feladatai 
között szélenergia potenciál vizsgálatok szerepelnek

7. táblázat: A v izsgá lt te lepü lések  névjegyzéke.

1. Kéked 7. Gönc 13. Méra 19. Hemádbűd 25. Kiskinizs

2. Abaújvár 8. Göncruszka 14. Hemádcéce 20. Hemádszentandrás 26. Hemádkércs

3. Tomyosné-meti 9. Garadna 15. Encs 21. Pere 27. Nagykinizs

4. Zsujta 10. Vilmány 16. Forró 22.Ináncs 28. Halmaj

5. Hidasnémeti 11. Novajidrány 17. Abaújkér 23. Csobád 29. Szentistvánbaksa

6. Hemádszurdok 12. Vizsoly 18. Gibárt 24. Felsődobsza 30. Aszaló

1 7. ábra: A  v izsgá lt terü le t települései.

állításra Fíidasnémeti határában. A Meteorológiai Tan
szék 2012 áprilisáig egy 2 év időtartamú, részletes önálló 
szélmérési adatsort állított elő 2 magassági szinten, 
melynek elemzése mellett térképeztük a szélsebesség 
térbeli eloszlását. 2011 márciusa és 2012 decembere kö
zött került megvalósításra a REGENERG HURO projekt 
(HURO/0802/083_AF REGENERG), mely során a 
Nagyváradi Egyetemmel együttműködve a DE Földtu
dományi és Fizika Intézet munkatársai a megújuló ener
giaforrások (napenergia, szélenergia, biomassza, geoter
mikus energia) potenciáljának felmérését végezték Haj- 
dú-Bihar és Bihor megyékben. A szélenergia munka- 
program keretében modern szélmonitorozó rendszerek 
kiépítésére törekedtünk a projekt vizsgálati területén, 
mind a magyar, mind a román oldalon. Debrecenben egy

18. ábra. A  szélerő m ű vek  e lfo g a d o ttsá g a  (ba lra) és m eg va ló 
s íth a tó sá g a  (jobbra) a  H e m á d -v ö lg y  v izsgá lt te lepü lésein .

Debrecenben a tetőszint-közeli magasságra. A mérés és 
modellezés célja, hogy megalapozzák a településeken 
vagy azok közelében létesítendő kis teljesítményű szél
energia-hasznosító berendezések telepítését. Igazi kihívás 
az épületek közötti szélsebesség eloszlásának a modelle
zése, amelyhez egy mikroskálájú modell, az ENVlmet 
modell tesztelését végeztük városi mintaterületen.
A Meteorológiai Tanszék külföldi kapcsolatai leginkább 
közös kutatási programoknak köszönhetőek, így jó  kap
csolat alakult ki a Nagyváradi Egyetem Elektromémöki 
és Információtechnológiai Karával is. A Tanszéknek a
2012—13 tanévtől a Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Földrajz Karával létesült hivatalos ERASMUS kapcsola
ta, amely a 2014-15 tanévtől az Erasmus+ programban is 
folytatódik. 2012 óta minden félévben mindkét parter ré
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széről megvalósult az oktatói csere, amely remélhetően a 
jövőben is folytatódni fog. Jelenlegi terveink között a 
2012 óta folyó SODAR mérések folytatása, adatainak 
klimatológiai elemzése szerepel. Továbbá újabb kutatási 
pályázatokon, a gyakorlati élet szereplőivel kötött 
együttműködések létesítésén és fejlesztésén szeretnénk 
dolgozni. A célunk az, hogy ezen együttműködésekkel, 
kutatási pályázatokkal fejlesszük saját és hallgatóink tu
dását és ezzel hozzá tudjunk járulni a hazai klimatológiai 
kutatásokhoz, a kutatási eredményeink gyakorlati alkal
mazásához.
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EXAMINATIONS WITH SOLAR CELLS IN ÓBUDA UNIVERSITY 
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Összefoglalás. Az Óbudai Egyetemen egy évtizede folynak napelemek alkalmazásához kapcsolódó vizsgálatok. írásunk 
ezekről, a napelemes laboratóriumokról (2005; 2012), a spektrális mérésekről (2007) és az inverter vizsgálatokról (2011) 
ad áttekintést.
Abstracts. Examinations with the application of solar cells have been carried out in Óbuda (Budapest, Hungary) Univer
sity. Our writing gives an overview about the solar cells measurements in laboratory (2005; 2012), spectral measurements 
(2007) and the inverter examinations (2011).

Bevezetés. Alighanem a stratégiai tankönyvek negatív 
példáinak sorát vezetheti az a 2003-as hazai üzleti dön-

I. A napelemes rendszereket bemutató laboratóriumok.
Egy évtizede Herbert Ferenc kezdeményezésére vágtunk

3. ábra: Szigetüzemű rendszer főbb elemei 4. ábra: Hálózatra tápláló rendszer főbb 
elemei

tés, melynek eredményeként:
„ Múlt pénteken leállt a termeléssel a Wallis Rt. érdekelt
ségébe tartozó Dunasolar Napelemgyártó Rt., a cég 
gyártósorát thai befektetők veszik meg, nyilatkozta a Na
p i Gazdaságnak Kóbor Miklós, a cég vezérigazgatója. A 
napelemek iránt Nyugat-Európában csökkent a kereslet, 
így a Dunasolar az utóbbi néhány hónapban már nem 
termelt folyamatosan. Azért döntöttek a cég leállítása 
mellett, mert sem itthon, sem a környező országokban 
nem alakult ki komolyabb kereslet ezen energiai termelő 
eszköz iránt. A hazai DS40-es Dunasolar napelemek 
gyártásának leállításakor, a gyár eladása után kezdődtek 
meg a napelemek alkalmazásával kapcsolatos kutatások 
az Óbudai Egyetem jogelődjénél, a Budapesti Műszaki 
Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karán.

1 Napi Gazdaság 2003. 06. 16. 10:54
http://index.hu/lech/hirek/135475/ letöltve 2014.05.23.

bele az alternatív energiaforrások, közöttük a napelemes 
berendezéseket bemutató laboratóriumok kiépítésébe. A 
BMF KVK VEI egy demonstrációs energiaparkot hozott 
létre a Bécsi úti telephelyen napelemekkel, napkollek
torokkal, tüzelőanyag-cellával, szélturbinával, tározós 
erőmű modellel. A munka célja a megújuló energiaterme
lő eszközök gyakorlati bemutatása, üzemviteli tapasztala
tok szerzése, illetve új típusú hálózati struktúrák tesztelése. 
Mintegy 20 db amorf napelem tábla került elhelyezésre, 
amely azóta is üzemel. Részletes adatsorok gyűltek össze 
arról, hogy a hazai időjárási viszonyok mellett mennyi 
villamos energiát lehet termelni a különböző fix tájolású 
panelekkel (1. ábra). Az energiapark első egysége több 
mint egy évtizede üzemel. Az amorf szilícium technoló
giával készült DS40-es napelemek főbb adatai:
-  névleges teljesítmény: 40 W
-  névleges feszültség: 44,8 V
-  névleges áram: 900 mA
-  üresjárási feszültség: 62,2 V

T T V  t* V V T V T V
2. ábra: Különböző tájolásokkal elérhető energiatermelés (Sütő

R n i  á rrá  m é r é s e )1. ábra: Napelemek a Bécsi úti épületen
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-  rövidzárási áram: 1150 mA
-  felület: 0,8 m2 
Vizsgálati szempontok:
-  hatásfok mérés
-  megfelelő tájolás kiválasztása
-  szórt fény hatása
-  öregedés vizsgálat
-  a megfelelő rögzítéstechnika kiválasztása
-  segítség építészeti alkalmazások tervezéséhez
A 2. ábrán a különböző tájolású panelek évi energiater
melésének összehasonlítását láthatjuk.

Hálózati és szigetiizem. A laboratóriumban a napelemek 
két fő felhasználási módját is bemut atjuk. Az első a szi
getüzem, amelynél a főbb elemek a
-  napelem
-  akkumulátor töltő
-  akkumulátor
-  „szabadonfutó” inverter.
Ennél a megoldásánál kisebb teljesítményigények ellátá
sára van mód, a rendszer kritikus eleme az akkumulátor 
(3. ábra).
A másik összeállítás a hálózati visszatápláló üzem, 
amelynél közbülső tárolóelem nélkül egy DC/AC 
inverteren keresztül a hálózatba táplálunk (4. ábra).

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

5. ábra: Az Óbudai Egyetem KVK Villamosenergetikai In
tézetének megújuló laboratóriumában a hálózatra csatla
koztatott 80 Wp teljesítményű napelemes rendszer hálózati 

visszatáplálása 2010.03.15-én

Elemei: — napelem
— inverter
— „ad-vesz” mérő

Ezzel az elrendezéssel üzemelnek a Háztartási Méretű Kis- 
Erőművek (HMKE), s több MW-os erőmű is (5. ábra).

A háztartási méretű kiserömű. A villamos energiáról 
szóló törvény (VET) alapján „Kiserömű” az 50 MW-nál 
kisebb névleges teljesítményű erőmű. A kiserőműveknek 
egy speciális fajtája a „Háztartási méretű kiserömű” 
(HMKE), ami olyan, a kisfeszültségű hálózatra csatlako
zó kiserömű, melynek csatlakozási teljesítménye egy 
csatlakozási ponton nem haladja meg az 50 kVA-t (vagy
is a 3x63 A-t). Mivel HMKE létesítése esetén nincs 
szükség kiserőművi engedélyre, valamint építésügyi ha
tósági engedélyezési eljárást sem kell lefolytatni, így lé
tesítése sokkal egyszerűbb, mint az 50 kVA feletti erő
műveké. (Megjegyzés: 50 kVA és 0,5 MW közötti erőmű 
teljesítmény esetén kell építési engedélyezési eljárás, vi
szont nem kell kiserőművi engedély.)2 A jogalkotó szán
déka szerint a HMKE létesítésének az elsődleges célja, 
hogy a fogyasztó saját ellátására termeljen villamos 
energiát, és nem célja az „eladásra termelés”. Ezt tükrözi 
az elszámolás módja és díjai is. HMKE esetén a megter
melt villamos energia átvételére nem alkalmazható a kö
telező átvételü villamos energia árszabása. Az elszámo
lást az úgynevezett szaldó alapján kell végezni, vagyis: a 
csatlakozási ponton olyan elektronikus mérőt kell felsze
relni, ami külön regiszterben méri a fogyasztott, és külön 
regiszterben a termelt villamos energia mennyiséget 
(AD-VESZ mérő). Az elszámolás a szaldó, vagyis a két
féle irányú mért teljesítmény előjelhelyes összegzésével 
történik, mely általában éves szinten kerül kiszámításra. 
2012 eleje óta üzemel az Óbudai Campus Aulájának tete
jén, illetve a C épület M l-es laboratóriumában a 
s i e m e n s  támogatásával megvalósult 3,3 kWp telje

sítményű hálózatra termelő napelemes rendszer (6. ábra). 
A 14 db Korax KS235P polikristályos napelemtábla a 
2012-es évben 4000 kWh energiát termelt, ennyivel csök
kentette az épület villamos energia vételezését. Minthogy 
a C épület fogyasztása minden időpontban jelentősen 
meghaladja a maximális betáplálási teljesítményt, ezért a 
külső hálózatba visszatáplálás nem történik (7. és 8. ábra). 
Kültéri napelem és napkollektor laboratórium. A  
KMOP-2010-4.3.1/B „A felsőoktatási tevékenységek 
színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fej
lesztés az Óbudai Egyetemen” támogatási projekt során a 
megújuló energiaforrások kutatására szolgáló laboratóri
umi infrastruktúra fejlesztés történt az Óbudai Egyete
men (9. ábra). Ennek keretében számos, a napelemek al
kalmazásához is kapcsolódó laboratórium is kialakításra 
került. A megújuló természeti erőforrások alkalmazását 
alapvetően laboratóriumokban és lehetőség esetén eredeti 
felhasználási környezetben is célszerű vizsgálni. A be
rendezések egy részét a tetőn helyeztük el, ahol valós 
időjárási környezetben, közvetlenül benapozott területen 
tudunk méréseket végezni. Vizsgálni tudjuk, az ún. ház
tartási léptékű kiserömű alkalmazások egészének (nem 
csak elemeinek) viselkedését szélsőséges időjárási ese-

2 Bessenyei Tamás megfogalmazása
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tekben is (hideg, meleg, szélvihar, felhőszakadás, szmo- 
gos, párás környezet, stb.). Egy másik fontos vizsgálati 
terület az időtartam vizsgálat, amelyek során az elvi ké
pességekkel felruházott műszaki berendezés által hóna
pok során ténylegesen megtermelt energiát mérjük meg. 
Végül pedig nagyon fontos az összehasonlító jellegű 
vizsgálat, amikor pl. különböző típusú napelemek azonos 
környezeti és besugárzási paraméterek melletti termelé

sét tudjuk elemezni.
Erre a célra a Szőlő utca 4. alatti egyetemi épület tetején 
telepítésre kerültek:
— Univerzális napkövető rendszer (számítógépes vezér

léssel, szenzorokkal, mechanikával, kéttengelyű 
(azimut-zenit) automatikus naphelyzet-érzékeléses 
vezérlésű, kézi vezérlés elsőbbséggel, szekunder su
gárzás kompenzálással. Biztonsági beállásos (vihartü-

6. ábra: A 3,3 kWp-s rendszer napelemei

7. ábra: A 3,3 kWp-s rendszer napi teljesítménygörbéje 2012. június 7-én és szeptemberi3-án
25»»- SOOk

9. ábra: Napelem forgató berendezés és 3,5 kWp-os napelemes erőmű
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1 1 .

12. ábra: Villamos autó -  töltő -  robogó

megoldás (foto Fejes Imre)

rő) kivitelben)
-  Különböző típusú napelem sorozatok
-  Hálózatra visszatápláló 3,5 kWp napelemes erőmű.

Külön ki kell emelni a nem kísérleti jellegű napelemes 
rendszerek szabvány szerinti érintés-, villám- és túlfe
szültség elleni védelmének kérdését (10. ábra), kapcsola
tát a tűzvédelemmel. Az új létesítmény megfelel az új 
előírásoknak, vizsgálható a villámvédelem és a napele
mes termelés esetleges kölcsönhatása is.
Napelemek alkalmazását kutató és oktató laboratórium 
A napelemek által termelt egyenfeszültségű teljesítményt 
inverterekkel kell átalakítani váltakozó áramúvá, hogy a 
kisfeszültségű hálózatba betáplálható legyen. Ezeknek az 
eszközöknek meg kell felelniük a hálózati engedélyes, 
„Elosztói szabályzatiban megadott feltételeknek. Ezek 
az előírások inverterek esetén elsősorban a szigetüzem 
elleni védelmet, az üzemzavar esetén elvárt gyors levá

lást, valamint a felharmonikus tartalom szabványos szint
jének betartását jelentik. Fontos megjegyezni, hogy nem 
minden inverter teljesíti a hálózatra csatlakozás feltételeit. 
Az új teljesítményelektronikai rendszerek, a Smart háló
zatok legújabb mérési és kommunikációs feladatait ellátó 
egységek, a terhelésvezérlés eszközei és a korszerű mik
roprocesszoros védelmek újfajta mérési és kommuniká
ciós elveket használnak. Ezek vizsgálata ma már csak 
komplex számítógépes analizátorokkal lehetséges. Az új 
laboratóriumokban (11. ábra) egyidejűleg keletkeznek 
energiatermelési és környezeti adatok: hőmérséklet, szél, 
besugárzás, hőtermelés, villamos energia termelés, stb. 
Ezek szinkronizált, valós idejű mérése és naplózása csak 
korszerű, ipari adatgyűjtő berendezésekkel lehetséges. 
Ezeket szolgálja:
-  Valósidejű ipari adatgyűjtő rendszer (Prolan)
-  Villamos hálózatba illeszthetőség vizsgáló (Terhelés

elemzés, fogyasztói harmonikus, fogyasztó viselkedés
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analízis, egyperces mintavételezés, háromfázisú mé
rés, MSZ 50160 szerinti paraméterek gyűjtése.)

-  Hálózati védelmi megoldásokat vizsgáló eszköz (A 
napelem installációk védelmi megoldásának, valamint 
a közcélú kisfeszültségű hálózatba kötés biztonságá
nak ellenőrzése.)

E-mobility terület. Napjaink műszaki kihívása a 
villamosenergia alapú közlekedési eszközök fejlesztése, 
a töltő infrastruktúra kiépítése és egyéb háttérfeladatok 
megoldása. Az Óbudai Egyetem a Schneider Electric 
ZRt-vel való együttműködés eredményeképpen egy vil
lamos autó (EV) töltő állomást alakított ki a megújuló 
laboratóriumok előtti területen. Ezáltal lehetőség nyílik 
az épület különböző részein elhelyezetett napelemekkel 
termelt megújuló energia közlekedési célra való felhasz
nálására. A villamos meghajtású autó egyeztetett idő-

lanul napsütött egy négyzetméterről ennyi energiát tud
nánk begyűjteni a 100%-os hatásfokú eszközökkel. A 
napsugárzás folytonos spektrumú, és különböző hullám
hosszakon különböző intenzitású. Látható fénynek nevez
zük az elektromágneses sugárzásnak azt a tartományát, 
amely 400-800 nm hullámhosszúságú. A fény színei:
-  400^120 nm -  ibolya
-  420^190 nm -  kék,
-  490-540 nm -  zöld,
-  540-640 nm -  sárga,
-  640-800 nm -  vörös
-  Felette az ún. „hősugárzás”
A Föld felszínére érkező sugárzás egyenetlenségét a lég
kör nemlineáris elnyelési karakterisztikája okozza, amiért 
főként a vízgőz felelős. Több olyan berendezés is beszer
zésre került, amellyel a spektrális besugárzást, és ezáltal
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13. ábra: Egy 5762 K-en izzó fekete test sugárzási spektruma

15. ábra: Az ÓE KVK VEl-ben mért sugárzási spektrum
pontokban az egyetem rendelkezésére áll demonstrációs 
célokra. A megújuló demonstrációs eszközpark részét 
képezi egy villamos meghajtású robogó is a megfelelő 
töltővel együtt (12. ábra). A hallgatók méréseket végez
hetnek a villamos töltők tulajdonságait illetően.

II. Spektrális mérések. A Nap sugárzó energiája elekt
romágneses hullámok formájában -  UV sugárzás, látható 
fény, infravörös sugárzás, stb. -  érkezik a Földre. A nap
állandó értéke az az energiamennyiség, ami napsugár
zásból a földi légkör felszínének a napsugárzás irányára 
merőlegesen felvett egy négyzetméterére esik (a 
Föld-Nap távolság középértékén).3 Ennek általánosan el
fogadott értéke 1368 Wm'2 amely érték műhold által re
gisztrált értékek évi átlaga. Ez azt jelenti, hogy zavarta-

3 http://www. energytraining4europe. org/hungarian/'training/'glossary, asp
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16. ábra: Napelem cella
a napelemek spektrális érzékenységét tudjuk vizsgálni. 
Napsugárzás spektruma. A Napban végbemenő termonuk
leáris reakció hatására energia szabadul fel, amely a Nap fe
lületéről sugárzás formájában távozik a világűrbe. A Nap 
által kisugárzott energiának csak kis hányada éri el Földün
ket,de ez is több mint tízezerszerese a Föld teljes energia- 
igényének. A Föld felszínére érkező sugárzási energia át
lagértéke 1000 Wm"2. Ezt a sugárzást azonban számos 
egyéb tényező -  földrajzi helyzet, atmoszférikus viszo
nyok, napszak stb .- befolyásolja. A Nap sugárzásának 
spektrális eloszlását közelíthetjük egy 5762 K-en izzó 
fekete test sugárzási spektrumával (13. ábra). A látható 
fény spektrumát a 14. ábrán emeltük ki. Max Planck 
munkássága óta tudjuk, hogy minden sugárzó, így a Nap 
sugárzásának energiahordozói a fotonok. A fotonok kö
zül egyes meghatározott hullámhosszúak a Földet körül
vevő légrétegen áthaladva a gázatomokon-gázmolekulá-
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kon abszorbeálódnak. A Napból jövő sugárzásnak csak 
egy része éri el a Föld felszínét, a többi visszaverődik a 
légköri képződményeken ill. abszorbeálódik és vissza
szóródik az atmoszférába való behatolás közben. A 330 
nm-nél nagyobb hullámhosszú sugarak jutnak el a Föld 
felszínére. Abszorbens anyagok a sztratoszférikus réteg
ben az ózon, amely védi a bioszférát a kemény UV su
gárzástól, míg a troposzférában a víz és a szén-dioxid a 
legdominánsabb. A napelemet érő napsugárzás szabvá
nyosítására bevezették az Air Mass (AM) fogalmát. AMO 
a légkörben még nem gyengített spektrumot jelenti, AMI 
a légkörön merőleges beesés mellett egyszeresen átjutott 
spektrumot mutatja. Az AM értékének számítása a követ
kező logika szerint működik: az AM nem más, mint a meg
figyelési pontban, a beérkező sugárzás és a függőleges által 
bezárt szög koszinuszának reciproka. A 75. ábrán egy álta
lunk, Apogee spektroradiométerrel mért napfény besugár
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zott fény nagyságától függően egy küszöbértéknél kap
csolni egy áramkört. Ez a napelem, egy hitelesített besu
gárzásmérő. A kapcsain mérhető feszültséghez, egy táblá
zatból kiolvasható besugárzás értékek tartoznak. A mono- 
kromátor egy Czemy-Tumer típusú műszer, aminek a fel
adata az, hogy a fényforrásból kilépő fényt jól definiált 
hullámhosszakra bontsa fel és ebből csak a meghatározott 
hullámhosszú fényt bocsássa ki a detektorra. A belépő 
fény a B (slitl) résen keresztül jut a berendezésbe. A rés 
szélessége 10 pm-3000 pm közötti értékre állítható be. A 
résen átmenő fény egy homorú tükörre esik (17. ábra C, 
E), amely a fókuszált fényt az optikai rácsra (fényfelbontó 
elemre) vetíti. A belépő koncentrált fényt a homorú tükör 
párhuzamosítja. Az optikai rácsban 1 mm-en 1200 karco
lás található, amiből az optikai rács minőségére és felbon
tóképességére lehet következtetni. Ez az érték befolyásolja 
a monokromátor pontosságát. Az így elért pontosság a be-

17. ábra: DK-240 monokromátor kialakítása
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18. ábra: Xenon lámpa (ASB-XE-175W) spektruma

zási intenzitás látható a hullámhossz függvényében. (Az 
adott görbét 2013. augusztus 21-én 17 órakor rögzítettük.) 
Ha összehasonlítjuk az elméleti illetve hitelesített műsze
rekkel mért függvénnyel, megállapíthatjuk, hogy az Apogee 
spektroradiométerrel végzett mérés megegyezik az AMI,5 
(függőlegessel 48,2°-ot bezáró sugárzás) esetén definiált 
spektrummal. (Az AM I,5 jelenti az AMl-hez képest a lég
körön másfélszeresen átjutott spektrumot.)
Spektrális méréshez használható eszközök.
A Spektrális Sugárzó Laboratóriumban a következő esz
közöket használhatjuk fel a mérések elvégzéséhez.
— Napelem cella (TA-SE1)
— Monokromátor (DK-240)
— Apogee spektrométer
— Fényforrás (Xenon ASB-XE-175W)
A napelem cella (16. ábra), Si alapú monokristályos szer
kezetű, a cella felülete 4,5 cm2. Ezt az eszközt a gyakor
latban szenzorként alkalmazzák, amely képes a besugár-

állított érték ±0,3 nm között mozoghat. Az optikai rácsot 
egy igen pontos léptetőmotor forgatja annak érdekében, 
hogy csak a kívánt hullámhosszú fény jelenjen meg a ki
meneti résen slit2 (17. ábra F). Az F (slit2) rés nagyságát 
szintén 10 pm -  3000 pm között lehet állítani. Minél na
gyobb a rés szélessége, annál nagyobb a detektorra eső 
fényenergia. A két rést (slitl, slit2) egymástól függetlenül 
is állíthatjuk. A (17. ábra G) detektorra a szoftveresen be
állított hullámhosszú fény érkezik. A fényforrás egy 175 
wattos xenon lámpa, színhőmérséklete 5600 K, amely na
gyon hasonló a nap színhőmérsékletéhez. A xenon lámpát 
nap szimulátorként alkalmazzuk, mivel nagy spektrális el
oszlású fényforrás (18. ábra), ami hasonlít a Nap széles 
spektrumára.
Spektrális mérési lehetőségek.
-  A napelem cella megvilágítása xenon lámpával, ahol a 

napelem kapcsain mérhető kimeneti feszültség változá
sa vizsgálható, a fény intenzitásának függvényében.
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— A napelem cella megvilágítása különböző hullám- 
hosszú fénnyel, ahol a napelem kapcsain mérhető ki
meneti feszültség változása vizsgálható a fény hul
lámhossz változtatásának függvényében. A megvilá
gítás intenzitását a xenon lámpánál változtatjuk és egy 
mérési sorozaton belül állandó értéken hagyjuk.

— A napelem cella megvilágítása különböző hullámhosz- 
szú fénnyel, ahol a napelem kapcsain mérhető kimeneti 
feszültség változása vizsgálható a fény hullámhossz 
változásának függvényében. A megvilágítás intenzitá
sát az adott hullámhosszokon állandó értékre állítjuk.

Az alap mérési összeállítás mind a három esetben ugyan
azokat az elemeket tartalmazza. A mérési elv, a beállított 
paraméterek változnak. A fényforrás közvetlenül csatlako
zik a monokromátor (2) bemenetére (slitl), így a xenon 
lámpából (4) kijutó fény, törés, elnyelődés, szóródás nél-

kiválasztani, a résszélességet pedig pm pontossággal. 
Program segítségével állí thatjuk a monokromátor be- il
letve kilépő résnagyságát. A résnagyság azért fontos, mi
vel ezzel a detektorra jutó fény energiáját lehet befolyá
solni. (Ezzel tudjuk beállítani, hogy a különböző hullám- 
hosszúságú fénysugarakat azonos energiaértéken tartsuk.)

III. Hálózati inverteres vizsgálatok. A napelemes rend
szerek, mint a megújuló energia lehetséges forrásai, az 
utóbbi időben kezdik fénykorukat élni. A technológia fej
lődése alacsonyabb előállítási költséget eredményez, így 
egyre több háztartás megengedheti magának. A rendszer 
részét képezi minden esetben egy inverter egység, mely a 
napelemes modulokból érkező egyenfeszültséget hivatott 
váltakozó feszültséggé alakítani. A későbbiekben tárgyalt 
mérések is ezen egység fontosságára mutatnak rá. A mé-
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21. ábra: Mikroinverteres hálózat
Korax KS-240 XIV. Sinvert P V M 10

22. ábra: 3 kW-os rendszer

kül jut a monokromátorba. A napelem (2) pontosan illesz
kedik a monokromátor kimenetére (slit2). Tehát a kilépő 
fénysugár merőlegesen érkezik a napelem felületére! A 
fényforrás fényintenzitása analóg módon állítható.
A maximális érték azt jelenti, hogy a fényforrás belsejében 
lévő szűrők ki vannak iktatva, a lámpából közvetlenül kilé
pő fény érkezik a monokromátor belsejébe. (Itt állítható a 
fényintenzitás.) A napelem cella kivezetésein a feszültséget 
digitális multiméterrel (1) mérhetjük.
A monokromátor soros porton  keresztül csatlakozik a 
számítógéphez. így szoftveresen lehet az optikai rács lép
tetőmotorját mozgatni (19. ábra). A szoftveresen beállí
tott fényhullámhossz tud kilépni a monokromátorból. 
Ebben az elrendezésben a detektorra (napelem panelre) 
jól definiált hullámhosszú fény jut (20. ábra). A mérést 
igen nagy hullámhossz pontossággal, lehet elvégezni. A 
kívánt hullámhosszt tized-Ángström pontossággal lehet

rés több félév alatt gyűjtött adatokra támaszkodik, mely
nek helyszíne az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villa
mosmérnöki Kar Megújuló Energiaforrások kutatóhelye. 
Az első mérések során a napelemek által termelt energia 
került a vizsgálatok központjába. A következő mérés az 
inverter kikapcsolási tranzienseit vizsgálja. A második és 
harmadik mérés során már közelebb jutottunk a hálózat
hoz, hiszen az eltérő terhelések által keltett tranziensek 
kerültek előtérbe. Az ilyen módon vizsgált események 
nagyrészt a való életben is bekövetkező terheléseken ala
pulnak. Éppen ezért került a harmadik mérés végére egy 
hétköznapi gép górcső alá.
A mérés során alkalmazott eszközök. A Megújuló Ener
giaforrások kutatóhely, a napelemes mérések laboratóri
uma, összesen hat jól elkülöníthető napelemes rendszer
ből épül fel, melyet öt mikroinverteres és egy 3,5 kW-os 
kiépítés táp Iái. Az alkalmazott három fázisról három
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25. A ábra: Méréselrendezés II.
L

25.E ábra: Méréselrendezés VI.

26. ábra: Legkisebb terhelés esetén, ahol
az inverter bekapcsol (500.

27. ábra: Azon pont, ahol az inverter kikapcsol (490)

L

L

25. F ábra: Méréselrendezés VII.

27. ábra: Nagyobb terhelés esetén

28. ábra: Az inverter feszültség-áram karakterisztikája 
a terhelés függvényében

PQube mérésadatgyűjtő szolgáltat részletes adatokat. A kW-os rendszert (22. ábra). A két elkülönült rész a közös 
laborban alkalmazott rendszer sematikus felépítése a 21. három fázisra termel, ahonnan a PQube-ok egy áramvál-
ábrán látható, különválasztva a mikroinverterektől a 3,5 tóval gyűjtik az adatokat és továbbítják Ethernetén ke-
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resztül a weboldalnak. A kezelőfelületen szemmel kísér
hető a három fázis, fázisszöge, feszültsége, az áramok, az 
aktuális és átlagos megtermelt teljesítmény. A különböző 
statisztikákon nyomon követhetjük akár perces osztásban 
is az egyéb beavatkozásokat, eseményeket is. A hálózat 
napelemekre és inverterekre vonatkozó adatait az 1. táb
lázat tartalmazza, míg a mérési kapcsolásban felhasznált 
készülékek adatai a 2. táblázatban találhatók.
Az UPSOLAR M180M modul mérése.
Napelem típusa: UPSOLAR M180M:
Wp: 180 W, Umax: 38,5 V, Imax: 5,03 mA, R:570 Q /l A 
Inverter nyugalmi árama: R = 75 Q, U= 12 V, 1=50 mA. 
Ebben az esetben túl nagy feszültség folyik az ellenálláson. 
R= 60 Q  esetén: U= 80V, I=500mA, U= 30V

8 0Ekkora feszültséggel töltjük a hálózatot. =  28,28V,
hálózat +/- tűrése: 190V-230V (+15% -  -10%).
A mérések eredményeit a 3. táblázatban foglaltuk össze. 
A feszültség-áram jelleggörbe a 23. ábrán látható.
Oszcilloszkóppal mért jelalakok a terhelés függvényé
ben. A különböző terhelések melletti állapotokat kíván
juk szemléltetni. A méréselrendezéseket a 24. és 25. áb
rán adtuk meg. A terhelt állapotok előidézésére a labor 
Ganz típusú változtatható ellenállása került felhasználás
ra. A 26., 27. és 28. ábrán megjelenített feszültség értékek 
az oszcilloszkóp mérő adapterének 1/10-es osztójának be

29. ábra: Az inverter feszültség-áram kikapcsolási karakte
risztikája ohmos terhelés függvényében 

At
-► *

31. ábra: Az inverter feszültség-áram kikapcsolási karakte
risztikája teljes terheléssel
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iktatásával készültek. Az ellenállás csökkentésével az 
inverter kimenetén jelentkező szinusz jel erősen torzult 
képet adott, ebből adódik, hogy az átalakítás alacsonyabb 
terhelési szint mellett kisebb hatásfok mellett lehetséges. 
Egy adott szint alatt pedig az inverter lekapcsolt, mivel a 
kimenetén nem érzékelt számottevő terhelést. Az ellenál
lás növelésével ez természetesen megváltozott. 
Kikapcsolási tranziensek. A mérés második részében a 
hangsúlyt a különböző terhelésekkel történő kikapcsolási 
folyamatok jelentik. A megvalósítás során az UpSolar rend
szer került kiválasztásra. A következő szint esetén három 
invertert kell megvizsgálni azonos fázisnál eltérő terhelé
sekkel. A mérések egy Rigói gyártmányú digitális oszcillo
szkóppal kerülnek kiértékelésre. A műszer betáplálása levá
lasztó transzformátoron keresztül történik a földfuggetlen- 
ség elérése céljából. Mivel az inverterek csak egy adott ter
helés esetén kapcsolnak (ez az előző fejezetben feltárásra 
került), ebben az esetben a napelemek teljes termelését fel
használó mérési elrendezés szükséges. Tehát olyan szabá
lyozható huzal ellenállásokat kell sorba kötni, amik erre ké
pesek. A két árammérő műszer is ezt a célt hivatott szolgál
ni. Maga a mérés időpontját tekintve 2013.10.30-án 08:00- 
16:00 között valósult meg tehát a Nap ereje már jócskán 
alulmaradt a nyári termelési görbéktől.
Ohmos terhelés egy inverter esetén. A 24. ábrán bemuta
tott elrendezés az aktuálisan termelt energia megállapítására

At •* *■

30. ábra: Az inverter feszültség-áram kikapcsolási karakte
risztikája minimális terheléssel 

At<-------*■

Rí GÓL STOP MN f  Q -2.00mU

CH1* 100mU MSEO 1.00U Time 10.00m s 0 * 5 0 9 .2ms
32. ábra: Az inverter feszültség-áram kikapcsolási karakte

risztikája 9,4 nF kapacitiv terheléssel
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37. ábra: Az inverterekfeszültség-áram kikapcsolási karak- 38. ábra: Az inverterekfeszültség-áram kikapcso-
terisztikája induktív terheléssel lási karakterisztikája RLC terheléssel

és a szükséges terhelés hozzávetőleges meghatározására 
irányul. Mivel a felhőzet nagyban befolyásolja a termelést, 
ezért a terhelő ellenállások után állítása szükséges. Tehát 
akkor a termelés a reggeli órákban:

U= 231,25 V, 1= 320 mA, P= 74 W 
A jelen termelés lefedéséhez szükséges terhelés:

R= 722,6 Cl
Ennek megfelelően a mérések során a következő ellenál
lások kerültek felhasználásra:

RÍ = R2 = 570 Q, R3 = R4 = 27 Cl

A két kisebb fix értékű ellenállás a feszültség és áramér
tékek megállapításához nyújt segítséget. Méretük ezen 
okból kifolyólag minimális a terheléshez képest (29. áb
ra). Terhelés nélküli görbe alakulását a 30. ábra szemlél
teti. Rendkívül jól kivehető az alacsonyabb terhelésből 
adódó hosszabb kikapcsolási folyamat. Első esetben ter
heléssel 5,6 ms volt, 50 Cl terheléssel ugyanez 11,2 ms. 
Valamint az inverter az utolsó periódusban is próbálja 
életben tartani a szinusz jelet. Ahhoz, hogy az összes le
hetőséget megvizsgáljuk, az inverterre a teljes 1140 Cl

34. ábra: Az inverter feszültség-áram kikapcsolási 
karakterisztikája 18,8 nF kapacitív terheléssel 

peak to peak feszültség esetén 
At

— ------------

33. ábra: Az inverter feszültség-áram kikapcsolási karakte
risztikája 18,8 nF kapacitív terheléssel

L______“ ______J

35. ábra: Az inverter feszültség-áram kikapcsolási karakte
risztikája induktív terheléssel 

I At |

36. ábra: Az inverterek feszültség-áram kikapcso
lási karakterisztikája kapacitív terheléssel 

At
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terhelés beiktatásra került, ami a 31. ábra szerint alakult. 
A kikapcsolási görbe által meghatározható időbeni elto
lódás At = 3,2 ms-ra csökkent.
Kapacitív terhelés egy inverter esetén. Tisztán kapacitív 
terhelés megvalósítás az inverter szempontjából veszélyes 
illetve nem lehetséges a már említett minimálisan 50 £2 
terhelés és a magasabb feszültség miatt. Tehát a mérés és a 
berendezések megóvása érdekében csak igen kis kapacitás 
vizsgálata a megengedett. Ezért csak a nF-os és pF-os sor
ból célszerű válogatni. Azonban ilyen kis méretben a 
megengedhető feszültség a probléma. Ilyen kis kapacitás 
esetén AC 300-400 V-os alkatrészek beszerzése okoz bo
nyodalmat. Első körben két 4700 pF-os kondenzátor került 
be azonban a várt hatás elmaradt illetve a kimenetele nem 
volt számottevő. A 32. ábráról leolvasva a At = 20,8 ms. 
A megoldáshoz négy 4700 pF-os alkatrész került beépítés-

1. táblázat: A napelemek és inverterek adatai
Napelem tábla pSolar M180M Korax K.S-240

Inverter MAC250A - Europe SMI-S240W-60-DE
Gyártó Involar Enecsys

Max. DC teljesítmény 250 W 240 W
Max. DC feszültség 50 V 44 V

in. DC feszültség 20 V 22 V
MPPT fesz. Tartomány 24 - 40 V 2 1 -3 5  V

Max. bemeneti áram 10,4 A 12 A
Napelem tábla Sanyo HIP NKHE5 14 db Korax KS-240

Inverter Aurora Micro 0,25 -I Sinvert PVM10
Gyártó Power -  One Siemens

Max. DC teljesítmény 265 W 10 kW
Max. DC feszültség 58 V 350 V
Min. DC feszültség 16 V 1000 V

MPPT fesz. Tartomány 2 0 -5 0  V 380-8 5 0  V
Max. bemeneti áram 10 A 29 A

Napelem tábla Renesola JC230S 2db Flexcell 80W
Inverter M215-60-230 S22-EU StecaGrid 300-M
Gyártó Enphase Steca

Max. DC teljesítmény 215 W 320 W
Max. DC feszültség 45 V 135 V
Min. DC feszültség 22 V 64 V

MPPT fesz. Tartomány 22- 36 V 45 -  100 V
Max. bemeneti áram 10,5 A 5 A

re így az eredő 18,8 nF-ra módosult.
A mérési elrendezésben ez csak az eredő kapacitással ke
rült feltüntetésre. A 33. ábrán bemutatott jelleggörbe 
született. Az eredmény, hogy egyrészt növekedett a kikap
csolási idő, tehát a At = 21,2 ms-ra változott (34. ábra) a 
nagyobb kapacitás miatt, s az utolsó periódusban szereplő 
peak to peak feszültség is magasabb.
Induktív terhelés egy inverter esetén. Az induktív terhe
lés hasonlóan rossz hatással van az inverterek „egészségi 
állapotára” illetve kimenetére. Az ebben az esetben ki
alakult At = 106 ms-ra növekedett (35. ábra).
Inverterek egymásra hatása. A következőkben egy mester
ségesen kialakított hálózat kerül kialakításra, ugyanis a la
boratóriumban az alábbi három inverter nem egyetlen fázis
ra termel. E mérés során a terhelések megállapítására nincs

lehetőség (illetve van, de ekkora hasznos teljesítményt már 
nem lehet labor körülmények között elhasználni). A méré
sek során kapacitív, induktív valamint egy vegyes RLC és 
legvégül egy hétköznapi felhasználás is szimulálásra kerül, 
amit egy kézi fúrógép testesít meg.
Kapacitív terhelés három inverter esetén. A jelalak a 
36. ábra szerint igen torzult képet mutat, de a lekapcsolási 
időeltolódás remekül kivehető a At = 4 ms-os értéknél. 
Induktív terhelés három inverter esetén. A további mé
réselrendezéseket a 37. ábrán mutatjuk be. A már lemért 
induktív terhelés mértéke három inverter esetén a 38. áb
rán közölt karakterisztikát mutatja. Az elrendezés hozza 
a már megismert eltérést, a párhuzamosan kapcsolt 
inverterek miatt azonban magasabb áramerősséget szol
gáltatnak. A kikapcsolási folyamat viszont a már koráb
ban megismert egy inverter esetében 106 ms helyett

2. táblázat: A mérőeszközök adatai

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

Megne
vezés

Gyár
tó

Gyártási
szám Típus Pontossági

osztály
Mérés
határ

Digitális
oszcillosz

kóp
Rigol 122503673 DS1102E 1/10

osztóval

Voltmérő Ganz 45700 DeprezGanzUniv
3 1,5 300 V

Amper
mérő Ganz 038190 Lágy vasas HLA- 

2 0,5 6 A

Megne
vezés

Gyár
tó

Gyártási
szám Típus Villamos adatok

Ellenállás Ganz 2304 TE 04 Un: 230 V; I„: 12 A; 
Pn: 190 W

3. táblázat: A mért adatok

U(V) 38 38,5 38,2 38 37,5
I(mA) 0 100 150 200 250

U(V) 34 20,5 10 1 0
I(mA) 300 350 400 450 470

csaknem az ötödére, At = 21,2 ms-ra esett vissza.
RLC terhelés három inverter esetén. A kapcsolás terhe
lését három eltérő párhuzamos kapcsolású terhelés alkot
ja. Az eredményt a 38. ábra illusztrálja. Jellemzői nagy
ban hasonlítanak a tisztán induktív terhelésre, a At = 
21,6 ms is hasonló értéket mutat.
Villamos gép terhelése három inverter esetén. A leg
utolsó mérés egy hétköznapi példát mutat be. A fúrógép 
csak nagyon alacsony fordulatszám mellett volt hajlandó 
működni, mivel akkor az inverterek már igen kevés telje
sítményt szolgáltattak. A szénkefés motor jellegéből 
adódóan más áramfelvétel karakterisztikát mutat (39. áb
ra), mint a korábbi terhelések. Ez visszavezethető a vál
tozó mágneses térre, a forgó mozgásra. A kikapcsolási 
tranziens is a At = 12 ms-ra csökkent.
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At
-4---»

39. ábra: Az inverterek feszültség-áram kikapcsolási karak
terisztikája motorterheléssel

Összegzés. Bár a hazai napelemes alkalmazások száma 
nemzetközi összehasonlításban megdöbbentően ala
csony, az Óbudai Egyetemen folyik a napelemes rend
szereket tervező, gyártó és telepítő szakemberek képzése. 
A technológiát nemcsak az alapképzésben résztvevő 
hallgatók számára mutatjuk be, hanem a TDK-k (Tudo

mányos Diákköri Konferenciák) és a doktori iskolák ke
retén belül is számos kutatás folyik. A közeljövőben a fo
lyamatosan üzemelő rendszereink termelési adatait vet
jük össze távolabbi berendezések üzemével, illetve a me
teorológiai paraméterekkel. Reméljük, hogy az ilyen irá
nyú K+F (Kutatás és Fejlesztés) tevékenységünk előbb- 
utóbb a mindennapos országos gyakorlatban is teret kap, 
a napelemes rendszerek európai méretű terjedésével.
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AIGNER SZILÁRD

1946. jú n iu s  5. -  2016. jú n iu s  4.

A Magyar Meteorológiai Társaság megrendültén tudatja, hogy Aigner Szilárd a magyar meteorológus társadalom
közismert, kiemelkedő képviselője, a Társaság tagja elhunyt. 1973-ban az Eöt
vös Loránd Tudományegyetem szerzett fizika tanári és meteorológus diplomát. 
1973-tól 1989-ig az Országos Meteorológiai Szolgálat Központi Előrejelző In
tézetében dolgozott tudományos segédmunkatársként, munkatársként, főmun
katársként, 1985. január 1. és 1987. december 31. között az Előrejelzési Főosz
tály vezetőjeként. A személyi számítógépek alkalmazásának bevezetésében út
törő munkát végzett. 1989-ben megvált a Szolgálattól, s a magánszférában ke
reste boldogulását. 1989 és 1992 között a Texo-Graphicomp Kft. résztulajdono
sa. Szakmai irányítója volt a Texo-Magánmeteorológiának. 1992-től az Aigner 
és Pártái Bt. tulajdonosa. Tevékenységét később az European Weather Service 
előrejelzési vezetőjeként folytatta. Az időjárás-előjelzések nagyközönségnek 
történő bemutatásában új hangot ütött meg, amivel nagymértékben hozzájárult 
a meteorológia iránti érdeklődés, a meteorológia szakma megbecsültségének 
növeléséhez. „Derűs napot!” köszöntése szállóigévé vált. A meteorológiai 
mozgó műholdképek tv híradóban történő bemutatásának előkészítésében való 

aktív részvételéért 1984-ben OMSZ elnöki dicséretben részesült. 1984-ben Kiváló Dolgozó kitüntetést kapott. Mun
kásságáért a Magyar Televízió Nívódíja és az Aranyszarvas-Díj elismerésben részesült. Nyugodjék békében!
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VÁROSI NAPENERGIA POTENCIÁL BECSLÉS 
SOLAR ENERGYPOTENTIAL ON URBANLEVEL

Kassai-Szoó Dominika
Szegedi Tudományegyetem Földtudományi Doktori Iskola, 6722 Szeged, Egyetem u. 2., szoo.dominika@yahoo.com 

Összefoglalás. Az írás a tetők nappotenciáljának értékelésével foglalkozik városi környezetben. A vizsgált város Debrecen, Ma
gyarország második legnagyobb városa, ahol egy tipikus épületszerkezet található. Az értékelés több elemei az épületekkel borí
tott területek, a tetőtipológia és csökkentő tényezők, az árnyékolók és távolságok. Az esettanulmány eredménye meglepő, mert 
az épített területek csak 5 százaléka elegendő volna, még a téli időszakban is, amikor a nappálya a legalacsonyabb, hogy fedezze 
a háztartási melegvíz-igényt Debrecen egész lakosságának, napkollektorok segítségével.
A bstract Present paper aims at the assessment of solar potential of roofs in urban environment. The analyzed city is Debrecen 
because it is the second largest city in Hungary and has a typical building stock. The main pillars of the assessment are the 
covered areas by buildings, a roof typology and reducing factors like the shading elements and assembly distances. The result of 
the case study is surprising because only 5% of the built areas would be sufficient to cover the domestic hot water demand by so
lar collectors for the entire population of Debrecen even for the winter period when the solar radiation is the lowest.

Bevezető. EU-s háttér, közel nulla, helyben termelt meg
újulok. Az Épületek energiahatékonyságáról szóló uniós 
irányelv (EPBD Recast) 2019-től új építésű középületekre, 
2021-től új építésű lakóépületekre közel nulla energiafel
használást tesz kötelezővé. A 
Recast azt is előírja, hogy az ener
giaigényt nagyon jelentős mérték
ben megújuló energiaforrásokból 
kell fedezni, mégpedig helyben 
vagy közelben kinyert energiából.
(Csoknyai et al. 2012.) A meglévő 
épületek számos kötöttséget jelen
tenek, nem lehet a különböző meg
újuló energiás rendszereket váloga
tás nélkül bármely épületben al
kalmazni. A napenergia az épület- 
állomány lényegesen nagyobb ré
szében hasznosítható helyben vagy 
közelben, mint a többi megújuló 
energiaforrás és ez különösen igaz 
városi beépítés esetén. (Csoknyai,
2012.) Magyar városok tekinteté
ben, a tetőfelületeken hasznosítható 
napenergia mennyiségére jól közelí
tő becslés ez idáig nem áll rendelke
zésre. Jelen tanulmány célja nagy
ságrendileg rámutatni a napenergiá
ban rejlő lehetőségekre városi beépítés esetén, és így szám
szerűen felhívni a figyelmet a szoláris potenciál kihasználá
sában rejlő lehetőségekre az energiafogyasztás csökkentése 
érdekében, továbbá egy olyan módszertan megalkotása, mely 
más városok esetében is alkalmazható.

Módszertan. A tetőpotenciál becslésének módszertani lé
nyege két alapvető gondolatmenetet követ. Tető-tipológia 
alkalmazása és felületek meghatározása megfelelő sorrend
ben a benapozást befolyásoló tényezők figyelembevételé
vel. (1. ábra) Elsőként a beépített és a beépítetlen területe
ket (szántó, mező) választottuk szét, majd számszerűsítet
tük. A következő lépésben a beépített területeken az épüle
tek által fedett földterületek (Au) kerültek meghatározásra. 
A fedett földterületeken szétválasztottuk és megmértük a 
magas-tetős (Afmt) és a lapostetős (Aflt) épületek által fedett 
területeket, százalékos arányban. Lapostetők esetében egy 
korábbi tanulmány (Csoknyai, 2012) tipológiája lett figye
lembe véve, mely déli tájolású, 40° dőlésszögű napenergia

gyűjtő felületekre koncentrál. Magastetők esetében a tetők 
számtalan formai variációja és tájolása miatt tetőtipológia, 
és szolár potenciál szorzó tényező (kp) került kidolgozásra. 
A szolár potenciál tényező (kp) két fontos hatás becslését 

tartalmazza. Az egyik a tetőfelületek tá
jolásból adódó, D-i és D-től 90°-ban K-i 
és Ny-i irányba tájolt napenergia
gyűjtésre alkalmas felületek százalékos 
mértéke, a másik a szomszédos épületek 
egymásra gyakorolt és egyéb a telepü
lésre jellemző, például magas utcai fa
sorok árnyékoló hatásai. A fedett földte
rületeken meghatározásra került az a 
potenciális tetőfelület, amelyen elhe
lyezhetőek a szolár energiagyűjtő szer
kezetek.

Lapostetők esetében egy korábbi tanul
mány eredményei lettek alapul véve 
(Csoknyai, 2012), magastetők esetében 
pedig a fedett területek potenciál ténye
zővel csökkentett értéke (Apfmt). Az így 
kapott eredmény a vízszintes síkban ér
tendő felület, ezért a potenciális 
magastető felületet (Apmt) növelni kell 
átlagosan 40°-os tetőhajlásszöget felté
telezve. A potenciális tetőfelület (Apmt) 

azonban még nagyobb, mint maga az energiagyűjtő felület 
(AemtX hiszen ez az érték még tartalmazza a különböző tető- 
felépítményeket, az energiagyüjtő keretét. Lapostetők ese
tében egy korábbi tanulmány (Csoknyai, 2012) számszerű 
adatainak arányai lettek figyelembe véve. Magastetők ese
tében pedig szintén egy csökkentő szorzó tényező, az ún. 
beépíthetőségi tényező (kb) került meghatározásra Csoknyai 
(2012) korábbi vizsgálataira alapozva. Végül az energia
gyűjtő felületek számszerű birtokában kiszámítható a rajta 
keresztül hasznosítható napenergia mennyisége akár nap
elemmel, akár napkollektorral. Lapostetők esetén csak D-i 
tájolású energiagyűjtők lettek figyelembe véve, hiszen a tá
jolás és a dőlés szabadon választható. Magastetők esetében 
a pontosabb becslés érdekében külön meghatározhatóak a 
K-i és Ny-i, a D-i valamint a Dk-i és Dny-i tájolású 
abszorberfelületek a tájolást kifejező tényezők (kKNy, ko, 
köNy.Dk) segítségével, melyek a településen előforduló K-i 
és Ny-i, a D-i valamint a Dk-i és Dny-i tájolású tetőfelüle
tek százalékos előfordulását tartalmazza.

Beépített és beépítetlen területek
Beépftett területen: fedett földterület 

" Fedett földterületen:
Magas és lapostetős területek 

Fedett területen: 
Potenciális tetőfelület 

Potenciális 
felületen:

'£nergiagyüjtó felület/

1. ábra: Módszertani piramis

rózsa közsi

Debrecen 
városi szövete

2. ábra: Debrecen teljes közigazgatási te
rülete és a vizsgált városi szövet
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Esettanulmány Debrecenre. Debrecen Magyarország ÉK-i 
részén helyezkedik el és Magyarország második legnagyobb 
városa. Az esettanulmány kizárólag Debrecen városi szöveté
vel foglalkozik, és a szoláris tetőpotenciálra vonatkozó becslést 
is erre adja (2. ábra). Debrecen városi szövete magyarországi 
viszonylatban mindenképen tipikusnak mondható, jellemző rá, 
hogy a belső városmagot, méretéhez képest nagy kiterjedésű 
kertvárosias-falusias beépítés veszi körül, több emeletes lakó
telepek, nagy intézményi- és ipari területek beékelődésével. Az 
esettanulmányban Debrecen városi szövetén belül, 31 mintavé
telezési helyen összesen mintegy 630 épület lett megvizsgálva, 
mely helyeken rögzítésre kerültek a tetőtípusok, az épületek ál
tal fedett összterület, mintavételezési hely területe, a 
mintatvételezési szigeten jellemző utcatájolások, benapozást 
gátló tényezők. Magastetők esetében a becslés alapját tetőtipo
lógia szolgálja. A vizsgálatok alapján, egyértelműen az alábbi 
magastető típusok vannak jelen Debrecen városi szövetében, 
melyek a becslés alapját szolgálják tetőtipológiaként (3. ábra). 
Lapostetők esetén a becslés alapjául egy korábbi tanulmány
ban szereplő értékek lettek figyelembe véve. (Csoknyai, 2012) 
A becsléshez szükség volt Debrecen digitális alaptérképére, 
statisztikai adatokra a város
területéről, közigazgatási 
határáról. A vizsgálatokhoz 
az informatikai hátteret az 
ArchiCad és az Excel prog
ram, a GoogleEarth és a 
norc.hu biztosították. A 
módszertanban leírt meto
dika alapján, Debrecen te
tőfelületein elhelyezhető 
abszorber. Mivel az esetta
nulmány kollektorral szá
mol, így a becsült kollektor 
abszorber felület: A<.mt = 
2.271.054 m2. Az esetta
nulmányban a kollektorok 
által hasznosítható hő került 
kiszámításra, melynek alap
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napi szinten jegyzett besugárzási adatok 1981-2010-ig (Za
lai et al. 2013). A számítások szerint a 30 év alatt december 
hónapban a legalacsonyabb a sugárzás értéke, így ez a leg
kritikusabb hónap. December hónapban a besugárzás érté
ke, 30 évi átlagot tekintve: GoD = 27,864 kWh/m2 hónap. 
Ennek alapján decemberben síkkollektorral: Q A=
20.302.556,49 kWh/hónap vákuum kollektorral: Qa = 
28.397.279,61 kWh/hónap hő hasznosítható Debrecen po
tenciális tetőfelületem. Debrecen lakossága 207 594 fó. Át
lagos felhasználói melegvíz igényt alapul véve, az 1 főre ju
tó havi használati melegvíz előállításhoz szükséges 
hőigénnyel kalkulálva Debrecen városában, december hó
napban: síkkollektorral 235 037 főnek, vákuumkollektorral 
328 748 főnek biztosítható használati melegvíz.

Összegzés. A dolgozatban elkészített becslés rámutat a nap
energiában rejlő potenciálra, hiszen nagyságrendileg Magyar- 
ország második legnagyobb városa csak a tetőfelületein ke
resztül évente ~1 TWh/év hőenergiát tud előállítani, amely te
tőfelület a város beépített területének csupán 5%-a. (4. ábra). 
A becslés rámutat arra is, hogy a potenciális tetőfelületeken

begyűjtött és kollekto-
Városi szövet 

« Beépített terület

9

Fedett földterület

Potenciális tető'

Energiagyűjtő

I
3. ábra: Tetőtipológia és 
az egyes típusok előfor

dulása Debrecenben
4. ábra: Területek

ja a tájolásokra bontott energiagyűjtő felületek mértéke. A 
számítások a kereskedelmi forgalomban kapható, jó minőségű 
szelektív síkkollektorok és vákuumcsöves kollektorok feltéte
lezésével készültek el. Meghatároztuk továbbá a rendszerha
tásfokokat, a kollektorok dőlésszögét, a városra érkező évi su
gárzás, teljesítmény csökkentő tényezőket.
Kollektorok által hasznosítható hő: QA=Ae*G0*k*SE, ahol: 
QA: tetőfelületen hasznosítható hő, tájolás szerint (kWh/év), 
Ae: energiagyűjtő felület, tájolás és kollektor típus szerint 
(m2), GoD: érkező évi sugárzás (kWh/m2év), k: teljesít
ménycsökkentő kollektor dőlésszög és tájolás függvényé
ben, SE: rendszer hatásfok.
Debrecen városára éves viszonylatban számítva: Sík
kollektorral: QA= 941.390.448 kWh/év. Vákuum kollektor
ral: Qa = 1.316.727.148 kWh/év
Kérdéses azonban, hogy téli idényben is elegendő hő hasz
nosítható-e az egész város lakosságának. Rendelkezésre áll
nak Debrecen városára egy klímanorma időszakot felölelő

rokkal előállított hő
energia az év besugár
zás szempontjából 
legkritikusabb hónap
jában, decemberben is 
biztonsággal fedezni 
tudja Debrecen teljes 
lakosságának haszná
lati melegvíz előállítá
sát.
Köszönetnyilvání
tás.
A publikáció elkészí
tését a TÁMOP- 
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A HÁZI SZÉLKEREKEK ÉS MINITURBINÁK ENERGIATERMELÉSE, 
VALAMINT HASZNOSÍTÁSUK A JÖVŐBEN 

ENERGY PRODUCTION AND UTILIZA TION OF THE HOME 
WIND TURBINES AND MINI TURBINES

Hágen András
Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja. 6500 Baja, Dunau. 33., hagenl3@freemail.hu 

Összefoglalás. Az utóbbi években egyre nagyobb szerepet játszanak a megújuló energiaforrások, a szél-, a vízi vagy a napener
gia. A szélenergia befogása és hasznosítása a mindennapi életünkben mind eltelj edtebb. Nemcsak az erre kialakított szélerőmű
vekben lehetséges a szélenergia befogása, hanem kis házi szélkerekeken, vagy esetleg miniturbinákon. Hét házi szélkereket vizs
gáltam meg, az ezekből kinyerhető elektromos energiát. A szélkerekek átmérője 1,2, 1,8, 2,2, 2,4, 3,0, 3,6, 4,0 m. Az ezekből 
nyerhető energia pedig: 6,24,14,04, 20,95,24,99,39,04, 56,24,69,45 W/h. Ezt kiszámolva egy napra, vagy évre, valamint meg
figyeljük egy átlagos háztartás energiafogyasztását, láthatjuk, hogy nem elegendő, de ez egy lépés a környezettudatos háztartások 
kialakítására. A nagyobb szélerőmű parkok mellett olyan kisebb szélkerekek, törpe turbinák elterjedésével is számol a cselekvési 
terv, amelyek időszakosan termelnek hálózatra, és elsősorban a helyi autonóm energiaellátásban töltenek be fontos szerepet. 
Abstract. Nowadays renewable energy sources, such as wind, water and sun play a more and more important role in our eve
ryday life. Utilisation of wind energy is getting more and more widespread. It is possible to get wind energy not only by wind 
power stations designed and built specially for these purposes. One can make a good use of wind energy with smaller home
made windmills or mini turbines. I have examined seven single home-made windmills as well as the electricity we can gain 
from them. The diameters (d) of the mills were: 1.2; 1.8; 2.2; 2.4; 3.0; 3.6 and 4.0 m. The electricity that can be gained from 
them is: 6.24, 14.04, 20.95, 24.99, 39.04, 56.24 and 69.45 W per hour. If we count for a single day or even a year and we also 
examine the energy consumption of an average household, we can see that this isn’t enough but it is definitely a step towards 
establishing environmentally friendly households. Apart from bigger windmill parks the action plan also relies on the spread 
of those smaller windmills and tiny turbines that provide energy for the energy network temporarily, and these also play an
important role primarily in the local autonomous power supply. 

Bevezetés. A mindennapi életünkben egyre nagyobb sze
repet töltenek be a megújuló energiaforrások. Ilyen ener
giaforrások a napenergia, a vízi energia és a szélenergia. 
Jelen tanulmányban a szélenergiával foglalkozunk. A 
hasznosítása olyan helyeken lehetséges, ahol a szélsebes
ség eléri, sőt meg is haladja a 3-3,5 ms‘'-ot (1. ábra). 
Természetesen szélturbinák nemcsak nagy méretekben 
terjedtek el, hanem a házak homlokzatára is terveztek tur
binákat. Különböző méretben készültek szélkerekek. 
Vizsgáljuk meg, hogy a különböző méretű házi szélturbi
nák mekkora energia leadására képesek. A szélkerekek 
átmérője (d) 1,2, 1,8, 2,2, 2,4, 3,0, 3,6, 4,0 m. A nagy szél
turbinák energia leadásához használt képlet,

P = V 2 eA3v
segítségével kiszámoljuk a szél által leadott energiát. P  a 
szélkerék leadott teljesítménye, p = 1,29 kgm'3 az áramló 
levegő sűrűsége, ami hőmérsékletfüggő, ezért télen, ami
kor a levegő hidegebb, jobb hatásfokúak lehetnek a szél-

1. ábra. A széltérkép az évi sebességátlagokat mutatja 
(Hallenga, 2009)

turbinák, A = r2tt = cl2Z4n a lapátok által súrolt terület mé
rete, r a lapátok hossza; d =  2r a szélkerék átmérője), v a

szél sebessége, amely mellett a teljesítményt meghatároz
zuk, t] a szélkerék hatásfoka, amely nem lehet több 60%- 
nál, a gyakorlatban 10-30% közötti érték.
A mérések menete. Az első kerék átmérője 1,2 m lesz, 
ami 0,6 m hosszú sugárnak felel meg. A szél sebessége
3.5 ms'1, A = r2tt = 1,21 * 3,14 = 1,13 m2, r| = 20%
P = 0,5*1,29*1,13*42,87*0,2 = 6,24 W (0,00624 kWh).
Ez a házi szélerőmü 1 óra (h) alatt 0,00624 kWh energiát 
termel, azonos szélsebesség esetén.
A második 1,8 m átmérőjű (d) turbina, ahol a szél sebes
sége 3,5 m s'1. Az átmérő sugárértéke 0,9 m. Ebben az 
esetben az áramtermelés értéke 14,04 W (0,01404 kW) 
lesz. Ez a házi szélerőmü 1 óra (h) alatt 0,01404 kWh 
energiát termel, azonos szélsebesség esetén. A harmadik 
esetben egy 2,2 m átmérőjű turbinát vizsgálunk meg,
3.5 m s'1 szélsebességnél. 2,2 m-es átmérőjű szélturbina 
esetében az áramtermelés értéke 20,95 W (0,021 kW) 
lesz. Ez a házi szélerőmű 1 óra (h) alatt 0,021 kWh ener
giát termel, azonos szélsebesség esetén. A negyedik 2,4
1. táblázat: Egy átlagos háztartásban fellelhető fogyasztók 
(http://kp.hu/mennyi-egy-csaladihaz-energiafogyasztasa/)
Fontosabb háztartási készülékek napi áramfogyasztása

Megnevezés Fogyasztás (kWh/nap)
Klíma (szobai mobil); lakás 

(kül-, és beltéri egység) 1-10 kWh/nap

Számítógép 0,05-4 kWh/nap
Kenyérsütö 0,6-1,5 kWh/nap

Mosogatógép 0,6-1,5 kWh/nap
Mikrohullámú sütő 0,6-2,5 kWh/nap

Hűtőláda (3501) 1-1,5 kWh/nap
Hűtó'szekrény (1601) 0,5-0,8 kWh/nap

Porszívó 0,4 kWh/nap
Automata mosógép 0,6-1,8 kWh/nap

m átmérőjű (d), amely 1,2 m hosszú sugárnak felel meg. 
A szél sebessége itt is 3,5 ms"1. Ebben az esetben 24,99



79

W (0,02499 kW) lesz az áramtermelés. Ez a házi szél
erőmű 1 óra (h) alatt 0,02499 kWh energiát termel, azo
nos szélsebesség esetén. Az ötödiknél az átmérő hossza 
3,0 m. A szélsebesség 3,5 ms'1. A 3 méteres szélkerék 
esetében az áramtermelés értéke 39,04 W (0,03904 kW) 
lesz. Ez a házi szélerőmű 1 óra (h) alatt 0,03904 kWh 
energiát termel, azonos szélsebesség esetén. A hatodiknál 
az átmérő hossza 3,6 m. A szélsebesség 3,5 ms"1. A 3,6 
m átmérőjű szélkerék esetében az áramtermelés értéke 
56,24 W (0,05624 kW) lesz. Ez a házi szélerőmű 1 óra 
(h) alatt 0,05624 kWh energiát termel, azonos szélsebes
ség esetén. A hetediknél pedig 4 m hosszú az átmérő. A 
szél sebessége pedig 3,5 ms"1. A 4 méteres szélkerék tur
bina esetében az áramtermelés 69,45 W (0,06945 kW). 
Ez a házi szélerőmű 1 óra (h) alatt 0,06945 kWh energiát 
termel, azonos szélsebesség esetén. Ez a berendezés ez
zel a szélkerékkel és 3,5 ms ’-os szélsebességgel 1 nap 
alatt (24 h) 1,66 kWh energiát termel. Az évi energianye
reség 605,9 kW lesz. A mérési eredményeket táblázatban 
összefoglalva a 1. táblázat tartalmazza.
Egy ház energiafogyasztása. Egy ház energiaéhsége

L É G K Ö R  61. évfolyam (2016)_________________
melynek a villamos energia rendszer szabályozhatósága, 
befogadó-képessége szab határt. Nézzünk egy kis statisz
tikát. Tudjuk, hogy a szél energiája arányos a sebességé
nek a köbével, v-nal. Hagyjuk ki a képletből az állandó 
mennyiségeket, amilyen például a levegő sűrűsége (p), és 
mondjuk egy egységnyi idő alatt éppen annyi energiát 
nyerünk, azaz P = v3. Az egyszerűség kedvéért feltéte
lezzük, hogy a szél egy éven át megfigyelt átlagsebessé
ge 4 ms"1, így az évi energiamennyiség 43 + 1 év = 64 
egység. A gyakorlatban a szél átlagsebessége nem az, 
ami mindig a szél sebessége. Tegyük fel, hogy csak na
gyon egyszerűen változik: az év napjainak felén 0, a töb
bi napon 8 m s'1, így az átlagsebessége 4 ms’1. Az ener
giatermelés pedig úgy alakul, hogy az év egyik felén nem 
termel energiát a szél, mert nem fúj, még a fennmaradó 
év felében, pedig ‘A * 83 = 256 egység. Ez az eredmény 
jóval több, mint az átlagszéllel (4 ms"1) számolt ered
mény (64 egység). A szeles napokon termelt energia te
hát kárpótol bennünket a szélcsendes napokon bekövet
kezett kiesésért. Ez persze egy nagyon leegyszerűsített 
modell, hiszen a valóságban sokkal bonyolultabban alakul

2. táblázat A fontosabb háztartási gépek évi áramfogyasztása 
(http://kp.hu/mennyi-egy-csaladihaz-energiafogyasztasa/)

Háztartási gépek éves áramfogyasztása, kWh
Készülék/ A háztartás létszáma

alkalmazás 1 2 3 4
Villanytűzhely 195 390 445 575
Hűtőszekrény 292 323 344 370

Mosógép 70 125 200 265
Fürdőszoba 470 780 1080 1390

Televízió 120 150 190 205
Világítás 195 285 330 435

3. táblázat Egy háztartás évi fogyasztása 
(http://kp.hu/mennyi-egy-csaladihaz- 

energiafogyasztasa/)

Egy háztartás átlagos áramfogyasztása
Háztartások létszáma Évi fogyasztás (kWh)

1 1790
2 3030
3 3800
4 4430

4. táblázat A házi szélturbinák energianyeresége

Átmérő (d) 1,2 m 1,8 m 2,2 m 2,4 m 3,0 m 3,6 m 4,0 m
Energia

m
6.24 If

(0,00624 kW)
14,04 W 

(0,01404 kW)
20,95 W 

(0,021 kW)
24,99 W 

(0,02499 kW)
39,04 W 

(0,03904 kW)
56,24 W 

(0,05624 kW)
69,45 W 

(0,06945 kW)

nagymértékben (1. táblázat) függ a fogyasztók számától (2. 
táblázat), vagyis minél több a fogyasztó, annál több energi
át (3. táblázat) használunk fel. A két táblázatból látszik, 
hogy egy lakóház nagyon sok energiát fogyaszt, amelyet 
nem lehet teljes mértékben fedezni szélenergiából, azonban 
a környezetbarát-, és megújuló szélenergiából egy részét 
fedezni lehet, ezért elengedhetetlenek a kisebb lakóépüle
tekhez felszerelt szélturbinák.
Cselekvési terv és a szélenergia. A hét felsorolt házi 
szélturbina energianyeresége, 3,5 ms"1 erősségű szél ese
tében a 4. táblázatban látható. A szélenergia egy rendkí
vül környezetbarát, korszerű energiaforrás, ezért a jövő 
energiaellátásának az egyik kulcseleme lehet. Ugyanak
kor egy nem szabályozható, időjárásfüggő technológia, 
így a szélenergia széleskörű elterjedésének eléréséhez az 
energiatárolás gazdaságos biztosítását kell megoldani,

a szél sebessége az év napjai során. Szemléltetésnek viszont 
nagyon jó, annak érdekében, hogy a szélenergiát kihasznál
juk. A nagyobb szélerőmű parkok mellett olyan kisebb 
szélkerekek, törpe turbinák elterjedésével is számol a cse
lekvési terv, amelyek időszakosan termelnek hálózatra, és 
elsősorban a helyi autonóm energiaellátásában töltenek be 
fontos szerepet. A szakértői becslések szerint 2020-ig ezek 
megjelenése kb. 10 MWe villamos energia összteljesít
ménnyel várható (NCsT, 2010).
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A MARCZELL GYÖRGY FŐOBSZERVATÓRIUM FELÚJÍTOTT MŰSZERKERTJE 
ÉS AZ AMBRÓZY PÁL METEOROLÓGIAI TANÖSVÉNY FELAVATÁSA 

THE OPENING OF ’MARCZELL GYÖRGY’ MAIN OBSERVATORY’S RENEWED 
OBSERVATION SITE AND ’AMBRÓZY PÁL’ METEOROLOGICAL STUDY PATH

Horváth Gyula
Országos Meteorológiai Szolgálat, Marczell György Főobszervatórium, 1189 Budapest Gilice tér 39. horvath.gy@met.hu

Minden meteorológiai tevékenység alapja a megfigyelés. Az 
Országos Meteorológiai Szolgálatnál is hosszú ideje végeznek, 
a rendelkezésre álló információk szerint, legalább 1870 óta 
méréseket, de a budai, budapesti mérések régebbre, 1781-re 
tekintenek vissza. A „budapesti állomás” több helyszín után 
került jelenlegi helyére. A magyarországi polgári és katonai 
repülőgépes közlekedés fejlődése igényelte a légkör magasabb 
rétegeinek pontosabb ismeretét. Ez vezetett el oda, hogy a 
rendszeres rádiószondázáshoz megfelelő, állandó állomást lé
tesítsenek. Az obszervatórium helyének kiválasztásában a rep
térhez való viszonylagos közelség is szerepet játszott, így a 
Marczell György Főobszervatórium Budapesten, a 18. kerület
ben kapott helyet. Az építkezés 1951-ben indult. Az aerológiai 
pavilon és a központi épület készült el először és 1952. május 
1-jén, hajnali 4 órakor már ebből az obszervatóriumból bocsá
tották fel a rádiószondát. Az Aerológiai Obszervatórium 1956. 
május 24-én vette fel Marczell György nevét. A névadó mell
szobrát 1957. október 4-én avatták fel az intézmény parkjában, 
ahol a mai napig is áll. A 70-es évektől kezdődően az Obszer
vatórium a meteorológiai méréstechnika centruma lett. A lég
körfizikai, aerológiai és levegőkémiai mérések mellett a hazai 
radarmeteorológia központjává vált. 1996 óta az országos há
lózatot alkotó földfelszíni mérések szakmai felügyeletét is az 
Obszervatóriumból látják el. 2013-ban a Levegőtisztaság
védelmi Referencia Központ Obszervatóriumba helyezésével 
tovább bővült a tevékenységi kör. A Marczell György Főob
szervatórium méltó módon régi nagy híréhez jelenleg is a me
teorológiai és levegőkörnyezeti méréstechnika magyarországi 
fellegvára. A közelmúltban elengedhetetlenné vált az Obszer
vatóriumban működő földfelszíni automata állomás felújítása. 
A terület vizsgálatakor kiderült, hogy a teljes mérőkért renová
lására van szükség. A munkálatok megkezdésekor merült fel 
az ötlet, hogy a mérőkért felújítás keretében kerüljön kialakí
tásra egy, a meteorológiai méréstechnika múltját, jelenét és jö
vőjét bemutató tanösvény is, hiszen általános iskolák, gimná
ziumok, egyetemi hallgatók, civil és egyéb szervezetek gyakori 
látogatói az intézménynek. Mostantól a mérőeszközök, a mé
réstechnika bemutatása tovább színesíti a már meglévő palet
tát. Rengeteg tervezéssel, előkészítő munkával, műszerek be
szerzésével indult a tanösvény megvalósítása, amely végül el
érte végső formáját. A kertben tett pár száz méteres séta, a me
teorológiai műszerek világába kalauzol a kezdetektől a ma 
használatos legmodernebb meteorológiai műszerekig. A felújí
tott műszerkertben az operatív mérések mellett egy mérőkert
múzeum üzemel, ahol a korábbi időkben használt eszközök te
kinthetőek meg. Az itt látható mérőműszerek mindegyike mű
ködőképes. A hőmérséklet-légnedvesség író, hagyományos 
napfénytartam mérő, csapadékíró, száraz-nedves hőmérőpár és 
a talajhőmérséklet mérők mellett megtalálható egy, a manap
ság már ritkaság számba menő, Fuess-féle univerzális szélíró 
is. Elsődleges cél volt, hogy a Főobszervatóriumban a mai 
komák megfelelő automata állomás kerüljön kialakításra. En
nek megfelelően a főbb meteorológiai paraméterek -  léghő
mérséklet, légnedvesség, légnyomás, szélirány, szélsebesség és

csapadék -  mérésére alkalmas érzékelők mellett telepítésre ke
rültek a vizuális megfigyelést segítő modem eszközök is, mint 
felhőalap és látástávolság mérő, valamint a lehulló csapadékot 
alkotó cseppek méreteloszlásának meghatározására használt 
úgynevezett cseppspektrum-mérő is. Kialakításra került a teljes 
sugárzási egyenleg komponenseinek mérésére alkalmas mérő
állvány, valamint három szinten a talaj hőmérsékletének és 
nedvesség tartalmának mérése történik. Az állomáson üzemelő 
érzékelők adatait az Országos Meteorológiai Szolgálat munka
társai által fejlesztett adatgyűjtő rendszerezi és továbbítja a 
Nemzeti Meteorológiai Adatbázisba. Az Obszervatóriumban a 
felújítást követően tovább zajlanak az évtizedes hagyománnyal 
folytatott mérések is. Érdekes pontja a tanösvénynek a rádió
szondázó állomás, ahol naponta két alkalommal végeznek 
magaslégköri méréseket. Kiemelkedő jelentőségű a légkörfizi
kai mérőtorony, ahol magaslégköri ózonmérések, és sugárzás- 
mérések folynak. Üzemel egy időjárási radar, emellett a láto
gatók megismerkedhetnek a távérzékelési mérések minden tí
pusával is. Betekintést nyerhetnek a levegőkörnyezeti mérések 
és kalibráló laborok világába. A tanösvény dr. Ambrózy Pál 
meteorológus nevét viseli. Ambrózy Pál már gimnazista korá
ban elkötelezte magát a meteorológia mellett. 1955-ben szer
zett meteorológus diplomát, majd az év szeptemberétől 1990- 
ig, nyugdíjba vonulásáig az Országos Meteorológiai Szolgálat 
alkalmazottja volt. Kezdetben dinamikus meteorológiával fog
lalkozott, miközben részt vett a rádiószondázásban is. A 
LÉGKÖR szerkesztőbizottságának volt az elnöke 1980-tól 31 
éven keresztül. 1990-ben a Magyar Meteorológiai Társaság el
nökévé választották. Több mint fél évszázadot töltött a meteo
rológia szolgálatában. A Marczell György Főobszervatórium 
felújított földfelszíni automata mérőkertjének és az újonnan ki
alakított meteorológiai méréstechnikai tanösvény átadására 
2016. június 2-án került sor. A rendezvényen részt vett V. Né
meth Zsolt kömyezetügyért, agrárfejlesztésért és hungariku- 
mokért felelős államtitkár és Radics Kornélia az Országos Me
teorológiai Szolgálat elnöke is. V. Németh Zsolt államtitkár 
ünnepi beszédében kiemelte, hogy a tanösvény megnyitása 
több szempontból is fontos jelentőséggel bír. Pontos leírást ad 
az Országos Meteorológiai Szolgálat tevékenységéről, mert ál
tala nem csupán egy tiszteletreméltó kollégának állítanak em
léket, hanem egy mesterséget, szakmát emelnek hivatássá. 
Flozzátette, hogy az OMSZ munkatársai az elmúlt években 
amellett, hogy hatékonyan tudtak élni az európai uniós pályáza
tok adta lehetőséggel, kreatív és innovatív módon, saját szakmai 
tudásukat, tapasztalatukat és erejüket latba vetve hatalmas fej
lesztéseket vittek véghez. A tanösvény a szervezet profizmusát 
is szimbolizálja, hisz Magyarországon az Országos Meteoroló
giai Szolgálat minden ágazat számára a leghitelesebb mérőháló
zat. Az elkészült Obszervatórium kert méltó múltjához, és azon 
túl, hogy kiszolgálja a hazai meteorológiát méréseivel, a környe
zettudatos nevelés egyik központja lehet. Amellett, hogy meg- 
ismerhetőek a meteorológiai mérések típusai, a környezet vé
delmének fontosságát is hangsúlyozni lehet és kell. A felújított 
észlelőkertet lapunk 46. oldalán található kép mutatja be.
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ÉGHAJLATINGADOZÁS ÉS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS: 
ADALÉKOK RÉTHLY ANTAL HAGYATÉKÁBÓL 

CLIMATE FLUCTUATION AND CLIMATE CHANGE: DATA FROM  
ANTAL RÉTHL Y’S INHERITANCE

Jankó Ferenc
Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar 9400 Sopron, Erzsébet u. 9.frk.geo@gmail.com 

Összefoglalás. A tanulmány az éghajlatváltozás hazai tudománytörténetéhez kapcsolódóan Réthly Antal hagyatéki iratanyagára, 
illetve az Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet iratanyagára támaszkodva tár fel két mozzanatot. Ezek közül az 
egyik egy Réthlyt, mint az OMFI igazgatóját ért sajtótámadás, amely az Alföld fásítása, illetve vízrendezése, és ezek éghajlati ha
tása körüli vitákban játszott szerepet. Fontos körülmény és elemzési szempont a cikkben Réthly Antal tudományos álláspontja az 
éghajlat változásairól, ingadozásairól, illetve az antropogén éghajlatváltozás, globális felmelegedés elképzeléséhez fűződő viszo
nya jelent kérdést, ehhez kapcsolódik a másik tudománytörténeti epizód, amely egyúttal Guy S. Callendar hazai tudományos re
cepciójával is kapcsolatos. Mindezek mellett fontos körülményt jelentenek Réthly törekvései nyugdíjazása után az MTA tudo
mányos doktora fokozat megszerzésére. A cikk megállapítása, hogy Réthly fontolóra vehette az éghajlatváltozás új magyaráza
tát, azonban erre nem reagált írásaiban, hazai befogadtatásában viszont közvetlen kollégái is részt vettek már.
Abstract. The study explores some data related to Hungarian history of climate change science based on archival records of 
Antal Réthly’s inheritance and National Meteorological and Geophysical Institute. Among them, the first deals with a journalist 
attack against Réthly, the director of NMGI that time, which played a role in the climatic controversy around the afforestation 
and water regulation of the Great Hungarian Plain. Réthly’s scientific position on climatic changes and fluctuations is an impor
tant circumstance and matter of analysis in the paper; his relationship to the anthropogenic climate change, i.e. global warming 
forms a key question here, and the second small story is associated to this and to Guy S. Callendar’s scientific reception in Hun
gary. Nevertheless, it is also important to consider Réthly’s efforts to get the scientific degrees in the Hungarian Academy of Sci-
ences affér retiring, as a circumstance. The study concludes that 
never made a reflection of it; in tűm his close colleagues did play

Bevezetés. A meteorológia, az éghajlatkutatás, a geofizika 
vagy éppen a geográfia területén dolgozók számára jól is
mert Réthly Antal személye, aki fontos pozíciókat betölt
ve, köztiszteletben, nagy szerepet játszott e területek tu
dományos fejlődésében. Az éghajlatváltozás tudománytör
ténete szempontjából -  amely tanulmányom szükebb té
máját jelenti -  személye azért különösen érdekes, mert 
magas kort megérve a 20. század legelejének tudományos 
világában felnőve a két világháború között vált érett kuta
tóvá, majd 1948-ban nyugdíjba térve tanúja lehetett annak, 
ahogy az éghajlat kutatásában addig nem látott fejlődés 
ment végbe, és az ember okozta éghajlatváltozás gondola
ta egyre elfogadottabbá vált. Réthly a két világháború kö
zött egy nagyon érdekes, gyökereivel még a dualizmus 
idejére visszanyúló tudományos vitának volt az egyik fő
szereplője. Részben az első világháborút lezáró békekö
tést, illetve területvesztést követően 1923-ban elfogadott 
alföldfásítási törvény nyomán indult meg az a tudomá
nyos, majd közéleti vita, amely az erdők feltételezett csa
padéknövelő hatása körül forgott. Később a vita -  részben 
aszályos periódusok nyomán — kiegészült a vízrendezési 
munkálatok éghajlatrontó, aszályfokozó hatásának kérdé
sével. Réthly Antal kulcsszerepet játszott ezekben a viták
ban, ahol a fellelhető mérési sorok elemzésével azt az ál
láspontot képviselte, hogy az erdők telepítésével csak 
mikroklimatikus hatásokat lehet kiváltani, illetve hasonló
an a folyószabályozásokkal, lecsapolásokkal csak a mik
roklíma változott meg, a makroklíma nem. Utóbbit, az ég
hajlatot kortársai többségével együtt tehát emberi időlép
tékben -  amely szubjektív megítélés alá kellett, hogy es
sen -  állandónak tekintette, ahol nem lehet szó egyirányú 
változásról, csak ingadozásról (Jankó 2013, 2014). Felte
hető tehát az az izgalmas kérdés, hogy vajon mi volt a vé
leménye Réthlynek a légköri szén-dioxid szint növekedése 
kapcsán kialakult elképzelésről, miszerint az emberi tevé
kenység mégiscsak az éghajlat egyirányú megváltozását

Réthly may consider the new theory about climate change, bút 
i role in the Hungárián reception.
okozza. Tanulmányomban ennek a kérdésnek igyekszem 
utánajárni, bemutatva a korábbi viták egy eddig megbújó 
részletét is, mégpedig az Országos Meteorológiai Szolgá
lat (OMSZ) irattárában, illetve a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum könyvtárában fellelhető hagyaték, valamit az M. 
Kir. Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet 
(OMFI) iratanyaga alapján. A nyilvánosan hozzáférhető 
Réthly-hagyatékot tekintve megjegyzendő, hogy az első
sorban a második világháború, illetve Réthly nyugdíjazása 
után keletkezett, és nagyobbik felét a Mezőgazdasági Mú
zeum, kisebbik felét az OMSZ őrzi. A személyes irat
anyag korábbi keletkezésű, nagyobbik része a család bir
tokában van (Réthly, 2013). Az általam kutatott iratanyag 
mindegyike rendezetlen, feltáratlan, számos személyes 
tárgy, családi fotó is tarkítja, amely főképp általában idő
szakok, személyek szerint — vélhetően még Réthly által 
csoportosított levelezésből, kéziratokból, kutatási anya
gokból áll (főképp az Időjárási események és elemi csapá
sok Magyarországon sorozat cédulagyűjteményéből). 
Kérdéses, hogy Réthly hagyatéka miért a Mezőgazdasági 
Múzeumba került -  erre pusztán technikai ok, vagy a 
szakmai kötődés is magyarázat lehet - ,  s onnan még 1976- 
ban egy kölcsönügylet nyomán került egy rész az OMSZ- 
ba, amelynek egy darabja valamilyen oknál fogva ott is 
maradt. Az anyaggyűjtést ezeken túl az OMFI iratanyagá
nak kutatásával egészítettem ki, ahol további Réthlyvel 
kapcsolatos információkat lehetett találni.
Egy sajtótámadás története. A fiatal, tág látókörű Réthly 
1900-ban lépett az OMFI kötelékébe, majd befejezvén az 
egyetemet tudományos státuszba, s nemsokára az ógyallai 
obszervatóriumba került, ahonnan 1904-ben tért vissza 
Budapestre, mégpedig az éghajlatkutató osztályra. Innen
től vált e terület fontossá kutatómunkájában. Oktatási 
megbízásokat is kapott, elsősorban az agrártudományi ok
tatás igényelte a meteorológia és az éghajlattan oktatását, s 
1923-ban a Közgazdaság-tudományi Egyetemen éghajlat-
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tan tárgykörből a Teleki Pál vezette habilitációs eljárás 
után egyetemi magántanári címet szerzett. 1921-ben jelent 
meg az Időjárás és éghajlat c. munkája, 1925-ben a Ma
gyar Meteorológiai Társaság (MMT) megalakításánál bá
báskodott, majd 1925 és 1927 között a török meteorológiai 
szolgálat megszervezésénél. Hazatérve többek között a 
nemzeti éghajlati atlaszon dolgozott, közben, 1933-ban az 
Intézet igazgatóhelyettese, majd 1934-től igazgatója lett 
(Zách, 1975; Fodor, 2006). Ezekben az években kapcso
lódott bele abba a vitába, amely az alföldfásítási törvény 
megszületése nyomán indult meg még az I. világháború 
után. Réthly egyik első előadását a vitához kapcsolódóan 
1932-ben tartotta a Magyar Mérnök és Építész Egylet fel
kérésére az Alföld csapadék-viszonyai címmel (Bacsó
1932) , ahol azt igyekezett bizonyítani, hogy a csapadék
ban nincs egyirányú változás, tehát az ármentesítések nem 
okozták az Alföld éghajlatromlását. Az előadás szövege 
meg is jelent később a Földmívelésügyi Minisztérium által 
kiadott tanulmánykötetben (Réthly
1933) . Ez váltotta ki Kaán Károly 
MTA levelező tag, erdőmémök- 
politikus éles hangú vitacikkét, aki 
sértésnek vette Réthly azon megálla
pítását, miszerint a fásítás mellett ér
velők hamisan az erdők csapadéknö
velő hatását bizonygatták, s Réthlyt 
hozzá nem értőnek állította be (Kaán 
1933). Viszontválaszában Réthly 
(1934) tisztázta Kaán félreértéseit, s 
igyekezett békülékeny hangon zárni 
írását. Az OMFI iratanyagában egy 
eddig még nem ismert epizód tárult 
fel ezekkel a vitákkal kapcsolatban.
1936. január 5-én vasárnap, a Baj- 
csy-Zsilinszky Endre által föszer- 
kesztett Szabadság c. lapban dr. Sza- 
lay László1 tollából A Meteorológiai 
Intézet igazgatója nem ismeri az Al
fö ld  csapadékviszonyait... című írás 
látott napvilágot. Erről még aznap 
este Bacsó Nándor értesítette 
Réthlyt, aki másnap jelentést írt a minisztériumba. A cikk 
szerzője az 1934-es cikke kapcsán támadta meg Réthlyt, 
elképesztő módon például azt állítva, hogy korábbi talál
kozásukkor -  amit Réthly az iratanyagon elhelyezett pro 
domo, bizalmas feljegyzésében teljesen máshogy festett le 
— ő volt az, aki megmagyarázta Réthlynek a mikro- és 
makroklíma létét és különbözőségét. Az újságíró az írás 
második felében Kaán Károly bölcsességére hivatkozva az 
erdősítés és a visszamocsarasítás mellett kardoskodott: 
„Puruttya beszéd hát egy öreg klimatológustól azt állítani, 
hogy több csapadékot az erdősítéssel se tudunk elérni”.2 
Tegyük hozzá, Réthly Antal ekkor még csak 55 éves volt. 
Réthlyt beosztottja útján 10-én este hívatta telefonon Da
rányi Kálmán földművelésügyi miniszter és hétfőre jelen
tést kért az ügyben. Réthly az iraton pro domo így festette 
le a helyzetet: „Szombat jan. [11.] reggelre bekérettem

1 Vélhetően Zalai Szalay László (1879-1944), jogász, hírlapíró, szer
kesztő, népies író.

2 Országos Meteorológiai Szolgálat Központi irattára (OMSZ KI), 
OMFI iratai 8 d. 454/1936

Bacsót, már 8-kor megbeszéltem vele a teendőket, és leg
célszerűbbnek tartottam a régi mémökegyesületi munkát 
kibővíteni, új szempontok szerint tárgyalni és kiegészíteni 
egészen az 1935 évig bezárólag. Dieter Öméltóságától3 
kértem vasárnapra egy rajzolót -  küldött kettőt - ,  átadtam 
a 80 éves csapadékgrafikont Návaynak hogy rajzolja meg, 
és ifj. Karácsonyit is berendeltem. Egész délelőtt és d.u. 
készítettem a grafikonokat, Bacsó is számolt, részben segí
tett Nagy Zoltán dr, és csapadéktérképeket szerkesztett 
Bognár. így előkészült anyagot vasárnap megrajzolták, én 
pedig megszövegeztem a jelentést, amelyet Újhelyi őmélt. 
úgy kívánt, hogy előadás legyen a mémökegyesületben, 
mert a Kegyelmes Úr is így látja legcélszerűbbnek. Vasár
nap d.u. és éjjel meg-szövegeztem az előadásomat. Vasár
nap reggel Bacsó még írt néhány észrevételt a Szalay f. 
cikkre, azt beleszőttem előadásomba, és délfelé Irén kez
dette a másolását. Közben háromszor beszéltem Újhelyi 
oszt. főnökúrral, aki megkért, hogy a Miniszter Úr részére 

egy rövid gondolatrögzítő kivonatot is 
készítsek, mert kedden a Kormányzó 
Úr őfőméltóságának óhajt referálni és 
hétfőn este vagy éjjel fogja áttanulmá
nyozni az egész anyagot. Mindent 
megcsináltam és miután este 6-ra nem 
tudtunk elkészülni a másolással, pedig 
Irén itt ebédelt és Bacsó is bejött dik
tálni, én meg rendeztem az anyagot és 
olvastam a másolatot, végre felhívtam 
6-kot Máthé min. titkárt, hogy a jelen
tést csak '/í 7-re vihetem be. Ekkor in
dultam el autón, és % 7-kor átadtam a 
jelentést.”4 5 Réthly tehát újabb nyilvá
nos előadás mellett döntött, nem kül
dött viszontválaszt a szerkesztőségbe. 
Érdekesség, hogy az ügy kapcsán az 
Intézetben összegyűjtötték az 1934- 
35-ös szárazságokkal, szűkebben az 
Alfölddel kapcsolatos újságcikkeket, 
amiből egy egész paksamétát őriz a 
levéltár. Itt találjuk azt a hosszú cikk
sorozatot is, ami a Magyarország c. 

lap hasábjain jelent meg 1935. július-augusztusban, és 
ahol többek között Szalay Rohringer Sándor műegyetemi 
rektor által vezetett bugyi-bajai lecsapolások kapcsán vá
dolja az MTA tagját hozzá nem értéssel. De Réthly fel
jegyzéséből tudjuk, hogy Szalay már 1931-ben is perbe 
keveredett Rohringcrrel. Az iratok között az ekkor már 
idős Thirring Gusztáv, MTA rendes tag levele is fellelhe
tő, amelyben felszólította a Magyar Meteorológiai Társa
ság választmányát, hogy az foglaljon állást Réthly mellett. 
Az MMT -  amelynek elnöke ekkor Róna Zsigmond volt — 
erre a miniszterhez címzett egy állásfoglalást, ahol rögzí
tették, hogy „a tudomány mai állása szerint az éghajlatban 
a történelmi idők folyamán egyirányú folytonos változás 
nem állapítható meg, hanem vannak éghajlati ingadozá
sok, melyek a száraz, meleg és nedves, hűvös ciklusok
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3 Dieter (Ditróy) János (1879-1961), vízépítő mérnök, ekkortájt mi
niszteri tanácsos, igazgató a Vizrajzi Intézetben

4 OMSZ KI, OMFI iratai 8 d. 456/1936
5 OMSZ KI, OMFI iratai 8 d. 454/1936
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váltakozásában ismerhetők fel”. Tóth Géza jelentéséből 
kiderült az is, hogy őt Szalay még előző év decemberben 
elérte az OMFI-ban telefonon, és arról érdeklődött, hogy 
„ugye a Meteorológiai Intézet jelenlegi igazgatója nem 
szakember”.6 Réthly az előadást végül február 4-én tartotta 
meg, tanulmánya pedig az év folyamán napvilágot látott a 
Vízügyi Közleményekben. A cikk végén Réthly sommáz
va állapította meg, hogy „[éjghaj latunk állandó, de szélső
ségekben gazdag, miért is ezekhez alkalmazkodnunk 
kell.” (Réthly 1936: 164), majd a Bacsó Nándorral közö
sen írt Időjárás-éghajlat és Magyarország éghajlata kö
tetben Az ármentesítés és az Alföld állítólagos éghajlatvál
tozása fejezetben igyekezett lezárni a vitát: ,,[a]z éghajla
tot emberi beavatkozással olyképp módosítani, hogy egy
irányú változás álljon elő, nem lehet” (Réthly és Bacsó 
1938: 266). A miniszteri, kormányzói reakciókról viszont 
az iratanyagban sajnos nincsen információ. Réthly Antal 
visszaemlékezéseiben, visszatekintéseiben fontosak voltak 
ezek a viták, egy 1963-as rádió interjúban legnagyobb tu
dományos sikerének nevezte, amikor egy „durva újság
cikk támadásból kiindulva [...] bebizonyítottam, hogy té
ves és alaptalan az a vád, hogy az ármentesítéssel, csator
názással, vízszabályozással a vízi mérnökök kiszárították 
az Alföldet”.7 Egy vélhetően Aujeszky Lászlónak írt le
vélben -  ahol főképpen a magyarországi földrengések 
1919 utáni anyagának kiadatását igyekszik előmozdítani -  
pedig úgy fogalmazott, hogy „csak adjunktus voltam, és 
akadémikusokkal álltam vitában, Kaán, Tuzson, s nekem 
volt igazam [...] pedig Horthy is ellenfeleim nézetét val
lotta, és nekem lett igazam”.8 MTA doktori pályázatához9 
benyújtott tudományos önéletrajzaiban is kiemelte ezeket
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6 OMSZ KI, OMFI iratai 8 d. 454/1936
7 Rádió interjú életemről. Jegyzetekkel, javításokkal ellátott 

gépelvény, 1963. OMSZ KI, Réthly Antal iratai 8a/3
8 Igen kedves Laci barátom... Kézírással javított gépelvény, 1974. jú

lius 17. Aláírás: AVE Réthly. OMSZ KI, Réthly Antal iratai 8a/3 -  
Itt találunk tehát csak adalékot a kormányzói véleményre.

9 Réthly meglehetősen nehezen kapta meg a tudományok doktora fo
kozatot, miután kandidátusi fokozatát 1953-ben megszerezte. Visz- 
szaemlékezése szerint (ld. az előző forrást) először Vadász Elemér
geológus akadályozta meg ezt („hogyne, a SZ.I.T. [Szent István
Társulat] elnökéből még tud. dr-t csinálunk”). Ez a legújabb kutatá
sok fényében azért érdekes momentum, mert Réthly a Tanácsköztár
saság idején a szociáldemokrata párt tagjaként, igaz jóhiszeműen, 
bizalmi pozíciókat töltött be a Földmívelésügyi Népbiztosságban 
(Győri, 2015), ugyanakkor Réthly volt az, aki Lóczy Lajost védel
mébe vette, amikor a Magyarhoni Földtani Társulat direktóriumi 
ülésén Vadász durván támadta annak munkásságát (Fodor, 2006: 
677). 1959-ben a Kárpát-medence földrengései 455-1918 (önállóan 
1952-ben jelent meg) c. munkát egy 116 oldalas Függelékkel kiegé
szítve -  amelyben 63 új földrengést és 12 új epicentrumot állapított 
meg -  kérte újra a minősítő bizottságot az eljárás megindítására, de 
ismét elutasították. Az indok formai hiba volt, a tudományos ered
mények, és tézisek összeállítására kérték (Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum Személyi Emlékanyag-gyüjtemény [MMM SZE] Réthly 
Antal iratai I. 5979 és I. 6048). De Réthly szerint a háttérben egy 
Schmidt Eligius Róbert és Egyed László közötti konfliktus lehetett, 
amelynek révén előbbi sem kapott doktori címet. Egyed erre utalva 
kérte, hogy vonja vissza az értekezését, hogy ne egy „katalógusért” 
kelljen doktori címet adniuk. Ezután Bulla kezdeményezte a doktori 
cím odaítélését, de annak halála miatt az ügy elodázódott, majd 
Réthly betegségei, szívinfarktusai okoztak több éves halasztást. Vé
gül Réthly 1972-ben kérvényezte újra a doktori cím védés nélküli 
megítélését.

a vitákat, ahol „80 évre teijedő csapadék-megfigyelések 
alapján megállapítottam, hogy a csapadék mennyisége 
nem mutat egyirányú változást”, és tanulmánya „véget is 
vetett a laikus vádaskodásoknak”.10 * 
Réthly Antal és a globális felmelegedés. Furcsán hathat e 
fejezetcím, és valóban, jelenlegi ismereteink szerint Réthly 
soha nem írt az éghajlatváltozás új magyarázatáról, a fosz- 
szilis energiahordozók elégetése miatt növekvő légköri 
szén-dioxid szint okozta felmelegedésről; hagyatékában, 
vagy az OMFI iratanyagában nem találtunk erre utalást. 
Tehát a bevezetőben feltett kérdést ilyen röviden is elin
tézhetnénk. Van azonban néhány adalék, amely figyelem
re méltó, ezeket fejtem ki alább. A légköri szén-dioxid 
szint és a klímaváltozások összefüggésének gondolatát 
Svante Arrhenius (1859-1927) svéd fizikus-kémikusnak 
tulajdonítják. Az ő munkái, ebbéli gondolataival a század
előn Magyarországon is ismertté váltak, 1906-ban írt 
könyve napvilágot látott magyarul is A világok keletkezése 
címmel (Arrhenius 1922). A felmelegedés gondolata így 
valamelyest a köztudatba is bekerült -  erre újságcikk ad 
bizonyítékot, pl. a Népszava egy 1934. júliusi számában
H.E. monogramm alatt feltehetőleg Héjas Endre az OMFI 
c. aligazgatója említi - ,  tudományos hivatkozást azonban 
nem találni rá (Jankó 2013, 2014). Csak háború után Szá- 
va-Kováts József Általános légkörtanában találjuk meg ta
lán először Arrhenius nevét és elképzelését, mint a jégkor
szakokra létére adott, de egyúttal meg is cáfolt elgondolást 
a szén-dioxid szint és a lehűlés kapcsolatáról, a fosszilis 
tüzelőanyagok elégetésének, illetve az embernek a szerepe 
azonban nincs említve (Száva-Kováts 1952). Az éghajlat- 
változás bővebb, ilyen irányú tálalását Berkes Zoltánnál 
találjuk meg, aki viszont mindezt Arrhenius nevének emlí
tése nélkül tette az Éghajlatváltozás -  éghajlatingadozás? 
c. népszerűsítő könyvecskéjében (Berkes 1953; Jankó 
2015). Ekkorra az elképzelés az érdekesség szintjén meg
jelent az egyetemi oktatásban is (Czelnai és Jankó 2015). 
A Nordlichterscheinungen in Ungam, 1526-1960 című 
közös könyv kapcsán Réthlynek részletes levelezése volt 
az 1950-es, 60-as évek fordulóján az általa igen nagyra 
tartott Berkessel," levélváltásaik azonban egy-két szoká
sos személyes apróság mellett szűkén a munkára vonat
koztak, az új elképzelés nem került elő.12 Ismert, hogy 
Réthly Antal 1934 és 1948 között Magyarország képvise
lője volt az International Meteorological Organization 
(IMO), azaz a Nemzetközi Meteorológiai Szervezetben, 
ami a mai World Meteorological Organization (WMO) 
elődje volt (Zách, 1975). Itt az 1930-as évek végén az Ag
rometeorológiai Bizottságon belül a Sub-Commission fór 
the Study of the Influence of Humán Activities on the 
Climate elnöke lett. Német fordításban: Subkomission 
zum Stúdium dér Willkürlichen Klimabeeinflussung, tehát 
a magyar fordítás ezek alapján nem egyértelmű, lehet szó 
az emberi tevékenység éghajlati hatásáról, vagy az éghaj-

10 MMM SZE Réthly Antal iratai I. 5976-5991
11 Erre utal az a levélváltás, amit Cholnoky Jenővel folytatott 1944 jú

liusában az OMFI igazgatóságának utódkeresése kapcsán, ahol több 
kollégát „beszélt meg” „kedves professzorával”, Cholnokyval, és 
Berkest többek között a jövő emberének, valóságos gőzhangyának 
nevezte, „akire igazán büszke vagyok, hogy neveltem” MMM SZE 
Réthly Antal iratai I. 5976-5991

12 OMSZ KI, Réthly Antal iratai 8a/3
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lat akaratlagos, mesterséges befolyásolásáról is.13 A bi
zottság titkárával, a trieri Otto Kesslerrel közösen 1938 
augusztusában az emberi behatás lehetőségének tanulmá
nyozása céljából egy körlevelet intéztek a bizottság tagin
tézményeinek, hogy három kérdésre adjanak választ:
1. Milyen tapasztalatai vannak

a. a több éves klímaingadozásokat tekintve
b. az emberi tevékenység éghajlatra gyakorolt hatását te

kintve?
2. Milyen irodalmakat ismer, amelyek ezekkel a kérdések

kel foglalkoz-nak?
3. Van-e arra lehetőség, hogy a 2. pontban megnevezett 

publikációk másolatát, vagy legalábbis azok kivonatát 
elküldjék, ha a kereskedői forgalom már nem használha
tó?

Az OMFI iratanyaga szerint Réthlynek címezve számos 
külföldi intézet (Argentína, India, Olaszország, Szerbia, 
Hollandia, Franciaország, Csehszlovákia, Jugoszlávia, 
Németország, Dél-Rodézia, Brazília, Horvátország, Brit 
Kelet-Afrika, Új-Zéland, Izland, Bermuda, Svédország, 
Norvégia, Törökország stb.) adott választ, ki rövidebben, 
ki hosszabban. Az egyik figyelemre-méltó levél 1939 ja 
nuárjában Londonból érkezett, a Légügyi Minisztérium 
Meteorológiai Hivatalából
(Meteorological Office, Air Ministry 
— ez a magyar meteorológiai intézet
nek felel meg), ahol többek között 
Guy S. Callendar éghajlatváltozásról 
szóló munkáit is felsorolják a meg
küldött irodalomjegyzékben. Guy S.
Callendar (1898-1964), személyénél 
érdemes megállnunk, ugyanis ő volt 
az, aki gyakorlatilag a pályán kívül
ről, mérnök létére, a meteorológiával 
csak kedvtelésből foglalkozott, pró
bált beleszólni a tudományos fejlő
désbe leporolva a már-már feledésbe 
ment Arrhenius elképzelést. További 
számításokat végezve a növekvő lég
köri szén-dioxid szint és a század 
1930-as éveiben tapasztalt a globális 
felmelegedés közötti kapcsolatot 
igyekezett bizonyítani több írásában 
is. Első -  a Réthly számára is meg
küldött jegyzékben szereplő -  tanulmányának anyagát 
1938-ban elő is adta a Királyi Meteorológiai Társaságban 
(Royal Meteorological Society), ahol azonban általános 
kritikával és elutasítással fogadták nézeteit, így például a 
Met Office akkori, s nem sokára nyugdíjba vonuló igazga
tója, Sir George Simpson. Ezután jelent meg a cikk a tár
saság lapjában, a hozzá fűzött kritikákkal együtt. Mind
ezek ellenére Callendar neve többször is ott szerepelt a 
Budapestre érkezett levélben, igaz akkor már N.K. John
son14 volt a Met Office igazgatója, az ő aláírása szerepelt a

13 OMSZ KI, OMFI iratai 10. d. 562/1938
14 Sir Nelson King Johnson (1882-1954), fizikus, asztrofizikus. Dol

gozott a Hill Obszervatóriumban, Sidmouth-ban, volt pilóta a Royal 
Flying Corps-nál az első világháború idejében, majd egy lezuhanást
túlélve 1919-ben csatlakozott Met Office-hoz. 1921-től dolgozott a 
War Office-nak, ahova 1928-ban át is került vezető pozíciókat be
töltve különböző vegyi hadviselést kutató és fejlesztő háttérintéz-

kisérőlevélben. Jóllehet, ebben az ekkoriban szintén Met 
Office munkatárs Charles Brooks Climate throught the 
Ages című könyvét emelték ki külön -  amely 1926-os 
megjelenése után évtizedekig etalonnak számított szakte
rületén, benne az Arrhenius-i, majd 1951-es második ki
adásában a Callendar-i nézetek cáfolatával. A levélből 
emellett kiderül az is, hogy a Királyi Meteorológiai Társa
ság és a Királyi Földrajzi Társaság is közreműködött saját 
kiadású folyóirataikból a cikk-másolatok előkészítésében, 
és azokat megküldték Budapestre, tehát ezek között elvi
leg Callendar írása is megérkezhetett Budapestre, így első 
kézből értesülhettek Réthlyék Callendar munkásságáról. 
Ezzel összefüggésben talán az első magyar szakirodalmi 
Callendar hivatkozást Aujeszky László 1957-es A légkör 
fizikája c. könyvében találhatjuk meg, aki kétszer is utalt a 
Callendar egy későbbi, 1940-es, ugyancsak a brit meteoro
lógiai társaság lapjában megjelent munkájára, és egy a 
szén-dioxidszint növekedését mutató ábrát is szerkesztett 
Callendar adatai alapján. Tegyük hozzá, Brooks könyve 
pedig több alfejezet anyagának alapjául szolgált. Egy a 
Réthly iratanyagból előkerült cédula jelzi, hogy ezeket a 
munkákat Réthly is számon tartotta, ugyanis Callendar 
Variations o f  the amount o f carbon dioxide in dijferent air 

currents c. tanulmánya, és annak 
Aujeszkynél való idézése szerepelt 
rajta.15 Ettől függetlenül a körlevél, 
és az annak kapcsán begyűjtött in
formációk a Réthly és Kessler közötti 
levelezés alapján valószínűsíthető -  
ám az iratanyagból sajnos hiányzó -  
összefoglalása, és az albizottságban 
való megtárgyalása feltételezi azt, 
hogy Réthly fontolóra vehette az ég
hajlatváltozással kapcsolatos új el
képzeléseket is. Ezekre írásosan 
azonban nem reflektált nyugdíjba vo
nulása után sem. Időskori főművének 
első kötete, az Időjárási események 
és elemi csapások Magyarországon 
1700-ig bevezetésében is rávilágít, 
hogy munkájának egyik haszna a 
múltbeli éghaj latingadozások beha
tóbb kutatása lehet, vagyis eredeti el
gondolását már nem változtatta meg: 

„Vannak kérdések, amelyekre csak évszázadokra vissza
nyúló feljegyzések alapján adhatunk választ. Ilyen kérdé
sek pl. a szigorú, valamint az enyhe telek, az esős vagy 
forró nyarak szakaszossága; a májusi fagyok egyes évcso
portokban miként, milyen gyakorisággal lépnek fel; az 
esős, valamint a rendkívül száraz nyarak hány év időköz
ében fordulnak elő; milyen összefüggés van bármely irá
nyú szélsőséges telek és nyarak között; a pusztító árvizek 
felléptének milyen szakaszossága között. Mutatnak-e a 
meleg és hideg évcsoportok valamilyen évszázados inga
dozást. Választ adnak ezek a régi megfigyelések arra is,

ményekben. A Met Office-ba, már mint igazgató, 1938-ban került 
vissza, amely posztot 1953-as nyugdíjba vonulásáig töltött be. 
Könnyen elképzelhető, hogy személye és intézménye milyen fontos 
szerepet töltött be az angolszász hadműveletek meteorológiai támo
gatásában.

i5OMSZ KI, Réthly Antal iratai 8a/3

Nelson King Johnson 
a Meteorological Office igazgatója 

1939-ben (Crewe, 2009)
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hogy az éghajlat nem változik, hanem ingadozik, és ha 
időnként melegedés mutatható ki, kétségtelenül vannak 
bizonyítékok a hűvösebbre válásra is” (Réthly, 1962: 15). 
Befejezés. Tanulmányom végén tehát megállapítható, 
hogy az éghajlatváltozás új elgondolása elsősorban a gene
rációváltás eredményeképpen integrálódott a tudományos 
gondolkodásba és vált elfogadottá. Réthly nem utalt az új 
elképzelésekre, közvetlen munkatársai közül Berkes Zol
tán azonban a globális felmelegedés egyik első hazai 
interpretátorának, Aujeszky László Callendar munkáinak 
talán első feldolgozójának tekinthető, de Bacsó Nándor is 
formálta korábbi elképzeléseit, felismerve az éghajlat 
örökké változó természetét (Bacsó, 1955). Az éghajlatvál
tozás új magyarázata azonban alapvetően az újabb tudós
nemzedék munkája nyomán gyökeresedett meg a magyar 
tudományban, miközben viták nemigen tarkították a kez
deti időszakot, a fiatalabb éghajlatkutatók nem reflektáltak 
a korábbi -  az új összefüggések alapján nyilvánvalóan té
ves -  elképzelések tarthatatlanságára, sem az akkori éghaj
lati vitákra. Kivételként egy apró adalékot jelent Mészáros 
Ernő opponensi véleménye Réthly Antal 1972-es, védés 
nélküli MTA doktora eljárásában. A vélemény egy részle
te afféle hiányzó láncszemként értékelhető, ahol a megfo
galmazás révén megteremtődik a kapcsolat a régi 
éghajlatingadozás és az új éghajlatváltozás felfogása kö
zött: „[Réthly] [k]limatológiai tevékenysége elsősorban az 
éghaj lat-változások és ingadozások kérdéseivel kapcsola
tos. Ezek a problémák korunkban azért fontosak, mivel 
felmerül annak valószínűsége, hogy az emberi tevékeny
ség (pl. a levegő elszennyezése, a felszín módosítása, vá
rosok létrehozása stb.) az éghajlatot számunkra kedvezőt
lenül befolyásolja. A húszas évek végén, a harmincas évek 
elején hazánkban ilyen jellegű kérdések az ármentesítés és 
a lecsapolások kapcsán merültek fel. Réthly Antal klima
tológiai adatok alapján világos érveléssel bizonyította, 
hogy az említett időszakban mutatkozó szárazabb időjárás 
éghajlatunk sajátossága, mivel a csapadék mennyiségének 
időbeli menete, nem egyirányú változást, hanem periodi
kus ingadozásokat mutat.”16
Köszönetnyilvánítás. A tanulmány az MTA Bolyai János 
Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült. Köszönöm az 
írás korábbi változataihoz fűzött észrevételeit dr. Próbáld 
Ferencnek és a lektoroknak. Emellett köszönöm a segítsé
get a brit Met Office közönségszolgálatának.
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2016 TAVASZÁNAK IDŐJÁRÁSA 
WEA THER OF SPRING 2016

Hoffmann Lilla
Országos Meteorológiai Szolgálat, H-1525 Budapest, Pf. 38., hojfmann.l@met.hu

2016 tavasza összességében átlagos középhőmérsékletű volt, a normálnál valamivel melegebb márciusnak és áprilisnak, valamint a szo
kásosnál épphogy csak hűvösebb májusnak köszönhetően. Március és április szárazabb, a május csapadékosabb volt a megszokottnál. 
Országos átlagban a tavasz középhőmérséklete 11,6 °C volt. Az ország nagy részét pozitív hőmérsékleti anomália jellemezte, általában 
0,6-1 °C-kal volt melegebb a megszokottnál. Területi eloszlás szempontjából az ország nagy részét 11-12 °C-os átlaghőmérséklet jel
lemezte. Az ország délkeleti területei bizonyultak a legmelegebbnek, a hőmérséklet értéke meghaladta a 12 °C-ot, leghidegebb pedig az 
Északi-középhegység magasabban fekvő területein, valamint a nyugati határszélen volt, ahol 9 és 10 °C között alakultak a középhőmér
sékletek. A március, de különösen az április bizonyult meglehetősen száraznak, a regisztrált mennyiség márciusban még a normál 85%- 
a, áprilisban azonban már a 44%-a volt csupán. Májusban a megszokottnál 14%-kal hullott több csapadék. Összességében 2016 tavaszán 
15%-kal volt kevesebb csapadék, mint általában. A Dunától nyugatra 140-180 mm-t, míg az ország keleti részén 80-100 mm-t regiszt
ráltunk. A délkeleti megyékben hullott a legkevesebb csapadék, volt olyan terület, ahol a háromhavi csapadékösszeg nem érte el a 60 
mm-t. A legtöbb csapadék a nyugati határszélen volt jellemző, volt olyan terület, ahol több mint 180 mm csapadékot regisztráltunk.

Március. A szokásosnál melegebb és szárazabb volt az idő hazánkban. A 
középhőmérséklet zömmel 5-8 °C között alakult, általában az Alföld kö
zépső része és a Dél-Dunántúl voltak a legenyhébbek. Alacsonyabb érté
kek az Északi-középhegység magasabban fekvő területein fordultak elő, 
itt helyenként a 2-3 °C-t sem érte el a középhőmérséklet. Pozitív hőmér
sékleti anomália jellemezte az ország jelentős részét. Míg a Bakony térsé
gében jobbára 0,5-1 °C-kal volt melegebb a normálértéknél, addig a kele
ti, északkeleti területeken többnyire 1,5-2 °C pozitív anomáliát tapasztal
tunk, Sárospatak és Mátraszentimre környékén még ennél is nagyobb volt 
a különbség. 7 fagyos nap (Tlrin < 0 °C) jelentkezett, ami 6 nappal keve
sebb a megszokottnál. A szokásos 1 nap helyett 2016 márciusában nem 
fordult elő téli nap ( T ^  < 0 °C).

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet:
24.7 °C, Baja Csávoly (Bács-Kiskun megye), március 31.

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet:
-9,6 °C, Nyírlugos (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), március 20. 

Országos átlagban 29 mm volt a havi csapadékösszeg, ami a szokásos ér
ték 85%-a. Az ország nagy részén az 1981-2010-es éghajlati normál 
mindössze 60-80%-a hullott le. A Kisalföld térségében voltak olyan terü
letek, ahol ez az érték nem érte el a 40%-ot, míg a Dél-Dunántúl és az Al
föld északkeleti tájain meghaladta a 120-160%-ot is. 9 csapadékos napot 
regisztráltunk, ami éppen megegyezik a sokéves átlaggal.

A hónap legnagyobb csapadékösszege:
71,3 mm, Drávaszabolcs (Baranya megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege:
10 mm, Rajka (Győr-Moson-Sopron megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék:
32 mm, Vése (Somogy megye), március 3.

Április. Az ország nagy részén 11-12 °C között alakult a havi átlag- 
hőmérséklet, az országos átlag 12,4 °C volt. A déli, délkeleti területe
ken enyhébb, míg az Északi-középhegység magasabban fekvő terüle
tein hűvösebb időjárás volt jellemző. Az 1981-2010-es átlagnál hű
vösebb április sehol nem fordult elő az országban. A Kisalföld térsé
gében és az Ipoly mentén 0,5 °C-kal, az ország keleti határszélén 
2,5-3 °C-kal haladta meg az anomália értéke a sokéves átlagot. Fa
gyos és nyári napokból 2-2 fordult elő (normál: 3 és 1 nap).

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet:
28.7 °C, Pocsaj (Hajdú-Bihar megye), április 17.

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet:
-4,7 °C, Nyírlugos (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), április 21.

A megszokottnál sokkal kevesebb csapadék volt idén áprilisban, az 
ország nagy részén csupán 15—20 mm csapadék hullott. Az

1981-2010-es normálértéknek mindössze 44%-a hullott le. A sokéves 
átlagtól leginkább elmaradó értékek (15-20%) a Nyírség területén és 
a Közép-Dunántúlon jelentkeztek. A legcsapadékosabb régiók az or
szág északi és nyugati részei, valamint a Duna-Tisza köze déli terüle
tei voltak, ahol a csapadékösszegek elérték, illetve kis mértékben meg 
is haladták a sokéves átlagot. Csapadékos napból a normál 10 nap he
lyett idén áprilisban mindössze 7 jelentkezett.

A hónap legnagyobb csapadékösszege:
66.3 mm, Domaháza (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege:
5.3 mm, Oskü (Veszprém megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék:
33,2 mm, Jászszentlászjó (Bács-Kiskun megye), április 7.

Május. A májusi középhőmérséklet 15 és 16 °C között alakult hazánk 
nagy részén. Ennél hidegebb az Északi-középhegység magasabban fekvő 
területein volt. A szokásosnál 0,4 °C-kal volt hűvösebb az idei május az 
1981-2010-es átlaghoz képest. Az északkeleti területek mentén +0,5 °C , 
míg az ország nagy részén -1,5 -  -2 °C volt az anomália értéke. 8 nyári 
napot jegyeztünk a hónap során, mely 1 nappal marad el a normáltól. A 
májusban jelentkező 1 hőségnap idén májusban nem jelentkezett.

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet:
31,9 °C, Körösszakái (Hajdú-Bihar megye), május 29.

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet:
-1,2 °C, Zabar (Nógrád megye), május 17.

A száraz áprilist egy csapadékosabb május követte. A havi csapadék- 
mennyiség területi eloszlása változatos képet, egy nyugat-keleti irányú 
csökkenést mutat. A Dunától nyugatra a csapadékmennyiség értéke el
érte a 140-180 mm-t, míg a délkeleti területeken csupán 60-80 mm-t 
regisztráltunk. A középső és a nyugati területeken átlagosan a normál 
érték 85-115%-a hullott, foltokban jelentkezett csapadéktöbblet is, 
mely kis területen meghaladta a 130%-ot. Az ország keleti, délkeleti te
rületei szárazabbak voltak az átlagosnál, egyes helyeken a csapadék 
mennyisége a sokéves átlag 40%-át sem érte el. Országos átlagban 12 
csapadékos nap jelentkezett, mely fölülmúlta a 11 napos normált. Ziva
taros napból a sokéves átlagnál 1-el többet, 4-et regisztráltunk.

A hónap legnagyobb csapadékösszege:
160,8 mm, Peresznye (Vas megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege:
13,6 mm, Szarvas Bikazug (Békés megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék:
51,1 mm, Hanságliget (Győr-Moson-Sopron megye), május 12.

Hőmérsékleti rekordok:
-  április 1-jén új fővárosi melegrekord született Újpesten és az OMSZ II. kerületi központjában, 23 °C-kal (korábbi rekord: 22,8 °C, Budapest 

belterület, 1994)
-  április 5-én szintén új fővárosi rekord született, Budapest belterület állomáson 26,4 °C-ot mértünk. Megdőlt az országos melegrekord is, Bala- 

tonedericsen 16,9 °C-ot mutattak a hőmérők.
-  április 6-án új országos minimumhőmérsékleti rekordot jegyeztünk, Dunaújváros, Pécs Árpádtető és Szentlélek állomásokon 15,7 °C-ig csök

kent a hőmérséklet.
-  április 9-én szintén megdőlt az addigi napi minimumhőmérséklet; Csenger állomáson 14,5 °C-ot mértünk.
-  április 28-án új fővárosi minimumhőmérsékleti rekord született, ekkor -0,7 °C-ig hűlt le a levegő a János-hegyen.
-  május 17-én, Zabaron a hajnali, kora reggeli órákra -1,2 fokig süllyedt a hőmérséklet.



1. ábra: A 2016-os tavasz középhőmérséklete (°C)

3. ábra: A 2016-os tavasz csapadékösszege (mm)

2. ábra: A 2016-os tavasz középhőmérsékletének eltérése a 
sokéves átlagtól (1981-2010)
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4. ábra: A 2016-os tavasz csapadékösszege a sokéves 
(1981-2010-es) átlag százalékos (%) arányában kifejezve
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6. ábra: A 2016-os tavasz napi középhőmérsékleteinek 
eltérése a sokévi (1981—2010-es) átlagtól (°C)

2016. tavasz időjárási adatainak összesítője

Napsütés (óra) Sugárzás (kJ/cm2) Hőmérséklet (°C) Csapadék (mm) Szél
Állomás évszak

összes eltérés évszak összes
évszak
közép eltérés max napja min napja

évszak
összes

átlag %- 
ában

r > 1 mm  
napok

viharos
napok

Szombathely 712,5 164,2 58 11,0 0,7 28,4 05.9 -1,8 03.18 163,7 123,6 21 13
Nagykanizsa - - 45 11,2 0,7 29,2 05.29 -2,9 03.18 143,4 86,8 20 9
Siófok - - 51 12,4 1,1 30,2 05.29 -0,6 03.25 127,6 96,5 18 21
Pér - - - 11,3 - 28,5 05.29 -2,2 04.26 102,0 75,8 15 13
Pécs 627,5 36,2 44 12,1 0,9 29,5 05.29 -0,9 03.25 136,5 89,9 27 8
Budapest 646,8 48,6 42 12,2 0,7 29,0 05.29 -1,7 04.26 115,6 87,4 20 5
Miskolc 666,7 94,8 41 11,9 1,4 29,6 05.29 -3,5 03.20 89,5 63,2 22 0
Kékestető 605,4 48,1 41 6,7 1,1 21,1 05.28 -4,4 03.14 140,7 66,8 20 20
Szolnok 621,6 34,9 53 12,2 0,8 29,5 05.29 -2,9 03.20 82,9 64,8 19 7
Szeged 683,5 107,3 52 12,3 0,9 29,3 05.28 -2,6 03.25 111,6 94,1 25 3
Nyíregyháza - - 43 11,8 1,1 29,7 05.29 -3,1 03.20 126,7 97,1 14 14
Debrecen 721,1 118,5 46 12,1 1,0 28,9 05.29 -4,6 03.20 88,8 60,4 15 7
Békéscsaba - - 53 12,1 0,8 29,7 05.29 -3,4 03.20 61,6 43,5 15 8
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SÁROSPATAKON TARTOTTÁK A MAGYAR METEORÓGIAI TÁRSASÁG
36. VÁNDORGYŰLÉSÉT

THE 36™ BIENNIAL ITINERANT CONFERENCE OF HUNGARIAN 
METEOROLOGICAL SOCIETY WAS HELD IN  SÁROSPATAK

A Vándorgyűlés részvevői a Comenius Campus épülete előtt 2016. augusztus 25-én. Beszámoló a 129.oldalon olvasható.

ELHUNYT SZILVÁSI ERZSÉBET
Kisvárda, 1940. május 14. -  Budapest, 2016. július 28.

Szilvási Erzsébet munkás életét 1957-ben a kisvárdai Tanácsnál kezdte, ahol 4 évig titkárnőként dolgozott. 1961-től 1969-ig a Láng 
Gépgyár Jogügyi Osztályán gép- és gyorsíró, majd az Elektroakusztikai és Villamossági Ktsz-nél volt titkárnő. 1969. november 1-én

lépett be az Országos Meteorológiai Intézetbe. Szerződését 1973-ig évenként hosszabbították. 1973. 
július 1-én véglegesítették, ügyviteli alkalmazottként. 1975. szeptember 1-én került a Nemzetközi 
Kapcsolatok Osztályára, ahol nemzetközi rendezvények szervezése, külföldi utak vízum-, vám- és 
úti okmányainak ügyintézése volt a feladata. Az öregségi nyugdíjkorhatár elérésekor nem ment 
nyugdíjba, hanem határozott idejű kinevezésekkel egészen 2011-ig dolgozott. Nyugdíjasként Réthly 
Antal „Időjárási események 1801-1900 között” kéziratát gépelte, sokszorosító tevékenységet vég
zett. Hihetetlen munkabírását bizonyítja, hogy bár a hatalmas teijedelmű, kiadása után négy kötetet 
kitevő kézirat önmagában grandiózus feladatot állított elé, megbirkózott a feladattal. A nagymérté
kű másolási, gépelési, kötési feladatainak ellátását nagy precizitással végezte. Aktívan közreműkö
dött az OMSZ rendezvényeinek lebonyolításában. Ő volt a nyugdíjas találkozók állandó háziasszo
nya, később mindenkit számon tartó és mindenkivel barátságos, kedves vendége. 42 éven keresztül 
dolgozott a Szolgálatnál. Szorgalma, precizitása, kedves, közvetlen lénye példaadó mindenkinek. 
A szakma és a Szolgálat iránti elkötelezettségét 2010-ben Pro Meteorologia Emlékplakettel jutal

mazták. 2016. augusztus 17-én temették a farkasréti Mindenszentek Templomában. Emlékét szeretettel őrizzük, nyugodjék békében!

SZERZŐINK FIGYELMÉBE
A LÉGKÖR célja a meteorológia tárgykörébe tartozó kutatási eredmények, szakmai beszámolók, időjárási események leírásának 
közlése. A lap elfogad publikálásra szakmai úti beszámolót, időjárási eseményt bemutató fényképet, könyvismertetést is.
A kéziratokat a szerkesztőbizottság lektoráltatja. A lektor nevét a szerzőkkel nem közöljük. Közlésre szánt anyagokat kizárólag 
elektronikus formában fogadunk el. Az anyagokat a legkor@ m et.hu címre kérjük beküldeni Word-fájlban. A beküldött szöveg ne 
tartalmazzon semmiféle speciális formázást. Amennyiben a közlésre szánt szöveghez ábra is tartozik, azokat egyenként kérjük be
küldeni, lehetőleg vektoros formában. Az ideális méret 2 MB. Külön Word-fájlban kérjük megadni az ábraaláírásokat. A közlésre 
szánt táblázatokat akár Word-, akár Excel-fájlban szintén egyenként kérjük megadni. Amennyiben a szerzőnek egyéni elképzelése 
van a nyomtatásra kerülő közlemény felépítéséről, akkor szívesen fogadunk PDF-fájlt is, de csak PDF-fájllal nem foglalkozunk.
A közlésre szánt szöveg tartalmazza a magyar és angol címet, a szerző nevét, munkahelyét, levelezési és villanypostacímét. Irodalom
jegyzéket kérünk csatolni a Tanulmányok rovatba szánt szakmai cikkhez. Az irodalomjegyzékben csak a szövegben szereplő hivatkozás 
legyen. Az egyéb közlemények, szakmai beszámolók esetében is kérjük lehetőség szerint angol cím és összefoglaló megadását.



61. évfolyam 
2016. 3. szám

Felelős szerkesztő:
Dunkel Zoltán

a szerkesztőbizottság elnöke

Szerkesztőbizottság: 
Bartholy Judit 

Bihari Zita 
Haszpra László 
Hunkár Márta 

Sáhó Ágnes
Tóth Róbert főszerkesztő-helyettes

ISSN 0 133-3666

A kiadásért felel: 
Dr. Radics Kornélia

az OMSZ elnöke

Készült:
HM Zrínyi NKft.
nyomdájában 

800 példányban

Felelős vezető:
Dr. Bozsonyi Károly
ügyvezető igazgató

Évi előfizetési díja:
3000.- Ft

Megrendelhető az OMSZ 
Pénzügyi és Számviteli Osztályán 

1525 Budapest Pf. 38. 
E-mail: legkor@met.hu

AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT 
ÉS A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG 
SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJA

TARTALOM

CÍMLAPON:
Jenki Szilvia: Hajnali derengés..................................................................................................89
Elhunyt Szilvási Erzsébet.......................................................................................................... 90
Szerzőink figyelmébe.................................................................................................................90
Elhunyt dr. Gyúró György......................................................................................................... 92
Elhunyt dr. Wirth Endre............................................................................................................ 92

TANULMÁNYOK
Anda Angéla, Sújtó Eszter és Soós Gábor: Egy új özönnövény, a magas 

aranyvessző (So l id a g o  G ig a n te a )  párolgása a Balaton-közeli területeken.................93
Ács Ferenc és Mona Tamás: A talaj-növény-légkör rendszer folyamatainak szimu

lálása a meteorológiai alkalmazású modellekben. I. rész: Nemzetközi gyakorlat. ..99 
Ács Ferenc és Mona Tamás: A talaj-növény-légkör rendszer folyamatainak 

szimulálása a meteorológiai alkalmazású modellekben. II. rész: Hazai gyakorlat. 106
Puskás János, Kovács Erik, Kúti Zsuzsanna és Somogyi Tímea: Az erős 

napkitörések hatása a szülésekre Magyarországon.....................................................110
Petróczky Henrietta és Buránszkiné Sallai Márta: Időjárási előrejelzések és 

riasztások értelmezése és megjelenése a mindennapi életben.................................112
Állaga Tamás, Simon André és Kolláth Kornél: A szimmetrikus instabilitás 

megjelenése a 2014. december eleji magyarországi ónos esős helyzetben...........121

KRÓNIKA
Sárospatakon tartották a Magyar Meteorológiai Társaság 36. vándorgyűlését . .. 129
Bíróné Kircsi Andrea: 2016 nyarának időjárása................................................................. 130

LIST OF CONTENTS

COVER PAGE:
Szivia Jenki: The First Glimmer of Dawn................................................................................89
Ms. Erzsébet Szilvási passed away.........................................................................................90
Instructions to authors of LÉGKÖR.........................................................................................90
Dr. György Gyúró passed away.............................................................................................. 92
Dr. Endre Wirth passed away................................................................................................. 92

STUDIES
Angéla Anda, Eszter Sújtó and Gábor Soós: Evapotranspiration of Goldenrod

(S o lid a g o  G ig a n te a ) , a New Invasive Crop in the Vicinity of Lake Balaton................93
Ferenc Ács and Tamás Mona: Simulation of the Processes in the 

Soil-Vegetation-Atmosphere System in the Meteorology.
Part I: International Applications....................................................................................... 99

Ferenc Ács and Tamás Mona: Simulation of the Processes in the 
Soil-Vegetation-Atmosphere System in the Meteorology.
Part II. Hungarian Applications..........................................................................................106

János Puskás, Erik Kovács, Zsuzsanna Kúti and Tímea Somogyi: Influence of the
Severe Flares on Births in Hungary..................................................................................110

Henrietta Petróczky and Márta Buránszkiné-Sallai: Interpretation of the Meteoro
logical Forecasts and Warnings and its Appearance in the Everyday Life.............. 112

Tamás Állaga, André Simon and Kornél Kolláth: Presence of Symmetric Instability 
in the Case of Freezing Rain in Hungary at the Beginning of December 2014........121

CHRONICLE
The 36th Biennial Itinerant Conference of Hungarian Meteorological Society 

was held in Sárospatak......................................................................................................129
Andrea Bíróné-Kircsi: Weather of Summer of 2016......................................................... 130



92 L É G K Ö R  61. évfolyam (2016)

ELHUNYT

GYÚRÓ GYÖRGY
Debrecen, 1959. október 10. -  Budapest, 2016. július 7.

Gyúró György meteorológia iránti érdeklődése nagyon korán kialakult. Édesapja a Mosonmagyaróvári Agrártudományi Egyete
men -  ott úgy mondják az Akadémián -  tanított agrometeorológiát. Az OMSZ mosonmagyaróvári 
megfigyeléseit a családja végezte — a kertjükben volt az állomás. A mosonmagyaróvári Kossuth La
jos Gimnázium matematika tagozatán érettségizett 1978-ban. Kiemelkedett matematikai és fizikai 
tudásával, de a nyelvek iránt is érdeklődött. Az OKTV-n német nyelvből az első húsz közé került. 
Az MMT középiskolásoknak kiírt pályázatára benyújtott dolgozatát a bíráló bizottság „Dicséretre” 
érdemesnek ítélte. Erről a LÉGKÖR is megemlékezett. A sorkatonai szolgálat letöltése után 1979- 
ben kezdte meg tanulmányait az ELTE meteorológus szakán, ahol 1984-ben meteorológus diplomát 
kapott. Szakmai pályafutását az ELTE Meteorológiai Tanszékén folytatta gyakornok, tudományos 
segédmunkatárs, tanársegéd, majd egyetemi adjunktus beosztásban. Az elsők között végzett nume
rikus modellfuttatásokat és számolt be eredményeiről az Időjárás hasábjain 1988-ban. Rövidtávú 
előrejelzések a lineáris egyensúlyi modellel című doktori értekezése alapján 1992-ben lett egyetemi 
doktor, az akkori szóhasználattal kisdoktor. 1994-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Égyete- 
men közgazdasági szakoklevelet, majd 1995-ben PhD fokozatot is szerzett. 1998-ban docenssé léptet

ték elő. Kiváló nyelvtudására, kommunikációs- és szervezőkészségére hamar felfigyeltek. Az oktatás mellett több tudományszerve
zési feladatot bíztak rá mind az egyetemen, mind más intézményeknél. 1993 és 1996 között a Doktori Iskola és a Kari Habilitációs 
Bizottság titkára az ELTE TTK Dékáni Hivatalában, majd 1997-ben kutatási programvezető a Művelődési és Közoktatási Miniszté
rium Felsőoktatási Pályázatok Irodájánál. Tudományszervezési osztályvezető az ELTE Rektori Hivatalában 1998-ban. Az 1990-es 
évek elején vette át a meteorológus képzésben a szinoptikus meteorológia oktatását. Megújította a tananyagot, meghonosította a kor
szerű ciklonképződési elméletek oktatását. Elindította és több mint egy évtizeden át szervezte a máig is nagy sikernek örvendő Mete
orológiai Előrejelzési Vetélkedőt. Érdekes, jó előadásokat tartott. Fontos volt számára a szinoptikus meteorológia történeti vonatko
zásainak a bemutatása. Oktatóként 1985 és 2005 között tartott órákat a katona meteorológusoknak, majd az 1990-es évektől ő szer
vezte a kétéves Katonai Szaktanfolyamokat. Katonák nemzedékét tanította a meteorológiában alkalmazott matematikai ismeretekre 
és szinoptikus meteorológiára. A VITUKI nemzetközi posztgraduális hidrológus tanfolyamán 1991 és 2004 között tanított. Az MTA 
Meteorológiai Tudományos Bizottságának 2002-2005 és 2009-2012 között volt tagja. 2002-től főállásban az OMSZ-nál dolgozott. 
2002 és 2005 között a Földfelszíni Megfigyelések Osztályát vezette. 2006-tól 2009-ig szakértő az Előrejelző Osztályon, amelyet 
2006 ősze és 2008 vége között vezetett. A Magyar Meteorológiai Társaságba 1980-ban lépett be. Elnöke volt a Róna Zsigmond Ifjú
sági Körnek. 2002 és 2012 között a Társaság főtitkáraként tevékenykedett. Közreműködött a MTESZ Ifjúsági Bizottságában és an
nak Budapesti Szervezetében. A LÉGKÖR Szerkesztőbizottsága munkájában 2004 és 2009 között vett részt. Szakmai munkáját az 
MMT 1992-ben Róna Zsigmond Ifjúsági Díjjal, 2001-ben Steiner Lajos Emlékéremmel jutalmazta. Kegyelettel emlékezünk rá.

WIRTH ENDRE
Budapest, 1933. április 22. -  Budapest, 2016. július 20.

Dr. Wirth Endre nevéhez fűződik a rakétás jégeső-elhárító rendszer létrehozása és működtetése Baranya és Bács-Kiskun megyé
ben 1976 és 1990 között. A budapesti József Attila Gimnáziumban letett érettségi után tanulmá
nyait az ELTE meteorológus szakán folytatta, ahol 1956-ban szerzett meteorológus diplomát. Az 
OMSZ Aerológiai Osztályán kezdett dolgozni, majd kutatói beosztásba került, s a természetes 
jégmagvak vizsgálatával foglalkozott. 1964-ban védte meg a Jégkristályok vizsgálata című egye
temi doktori értekezését. Az időjárás módosításának kísérleti és elméleti alapjait WMO (ENSZ) 
ösztöndíjasként az Egyesült Államokban és a Szovjetunióban tanulmányozta 1967-68-ban. Haza
térése után megbízást kapott a Kaukázusban alkalmazott rádiólokátoros-rakétás jégeső-elhárítási 
rendszer hazai meghonosítására, tárcaközi és társadalmi összefogással. A projekttel együtt egy új 
disciplina művelése indult meg a meteorológiában, új eredmények születtek a konvektív folyama
tok megismerésében, modellezésében. Tevékenysége ösztönzőleg hatott a konvektív aktivitás ha
zai kutatására, újfajta szakemberek nőttek fel mellette modem meteorológiai eszközök működteté
sére. A KLFI Felhőfizikai Osztályának vezetésével 1971-ben bízták meg. 1974. január elsején lett 
az Alkalmazott Felhőfizikai Főosztály (Pécs) főosztályvezetője. A megbízatással együtt 1974-ben 
Pécsre költözött. 1980-ban megalakult az Alkalmazott Felhőfizikai Központ (AFK), amelynek a 

kutatási feladatok mellett a Bács-Kiskun megyei jégeső-elhárító szervezet létrehozásának tervezése és irányítása is feladata volt. 
Főosztályvezetőként vezette az AFK-ban folyó munkákat. Az operatív feladatok irányítása 1982-ben a Bács-megyei rendszerhez 
kerültek. Kutató munkája mellett meghívott oktatóként részt vett az ELTE meteorológus képzésében is. 1984-ben a WMO Nem
zetközi Felhőfizikai Bizottsága titkárának választották meg. 1987-ben tudományos főmunkatársként visszatért Budapestre. 
1991. szeptember 10-én korengedményesen nyugállományba vonult. Kapcsolata nem szűnt meg a szakmával. Független kuta
tóként, intézményi háttér nélkül is eredményesen foglalkozott a globális felmelegedés kérdéseivel, mintegy 40 ismeretterjesztő 
cikke jelent meg a Természet Világában és az Élet és Tudományban. Munkásságáért 1976-ban megkapta a Munka Érdemrend 
ezüst fokozatát. 1979-ben, a jégeső-elhárítás kísérleti időszakának sikeres befejezésekor, a Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója 
lett. Szakmai munkásságát 2011-ben Schenzl Guido díjjal jutalmazták. Emlékét kegyelettel megőrizzük, nyugodjék békében!
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EGY ÚJ ÖZÖNNÖVÉNY, A MAGAS ARANYVESSZŐ (,SOLIDAGO GIGANTEA) 
PÁROLGÁSA A BALATON-KÖZELI TERÜLETEKEN

EVAPOTRANSPIRA TION OF GOLDENROD (SOLIDAGO GIGANTEA), A NEW  
INVASIVE CROP IN  THE VICINITY OF LAKÉ BALA TÓN

Anda Angéla, Sújtó Eszter, Soós Gábor
Pannon Egyetem Georgikon Kar Meteorológia és Vízgazdálkodás Tanszék, 8361 Keszthely Pf. 71. 

anda-a@georgikon.hu; anda@keszthelynet.hu
Összefoglalás A magas aranyvessző párolgásának (ET) meghatározására vonatkozó megfigyeléseinket Keszthelyen, az 
Agrometeorológiai Kutatóállomáson elhelyezett Thomthwaite-Matter típusú kompenzációs evapotranspirométerben vé
geztük 2014 tenyészidőszakában. A növényi jellemzők közül a növénymagasságot és a levélfelület-indexet két- 
háromhetente mértük. A növénykonstanst a mért és a referencia evapotranspiráció hányadosaként állítottuk elő. A referen
cia evapotranspirációt a Penman-Monteith (FAO-56) egyenlettel számoltuk, amelyhez a szükséges meteorológiai adatokat 
az OMSZ ellenőrzése alatt álló helyi automata klímaállomás (QLC-50) szolgáltatta. A vizsgálat részét képezte a mért 
evapotranspiráció és a különböző időjárási elemek kapcsolatának feltárása, melyek közül a relatív légnedvesség-párolgás 
adta a legszorosabb kapcsolatot. Az általunk meghatározott növénykonstans, s a mért párolgás is magasnak tekinthető egy 
magaskórós növény esetében. A mért evapotranspiráció összege 452,2 mm volt, míg a hozzátartozó évi 
(tenyészidőszakbeli) átlagos növénykonstans 1,01. A jövőben lehetőség nyílik a mért növénykonstansok ismeretében a Ba
laton környékét veszélyeztető magas aranyvessző párolgásának meghatározására kizárólag a meteorológiai adatok alapján 
is. Az ET reprodukálása alapvető fontosságú a térség vízháztartási mérlegének felírásánál, mivel az ET a nevezett egyenlet 
egyik meghatározó kiadási tagja.

Abstract Investigations on evapotranspiration (ET) of goldenrod (Solidago giganteá) were carried out at Keszthely Agro- 
meteorological Research Station, during the growing season of 2014. Test crops were planted into growing chambers of 
Thomthwaite-Matter type compensation evapotranspirometers. Crop characteristics, plant height and leaf-area index were 
measured bi(three)-weekly. Daily crop coefficients were established as a ratio of measured and FAO-56 (Penman- 
Monteith) reference evapotranspirations. Meteorological data were provided by an on-site automatic climate station of 
QLC-50 type, supervised by OMSZ-Hungarian Meteorological Service. Close negative correlation between goldenrod 
measured ET and relative humidity was found in the summer of 2014. Size of crop coefficient together with ET of golden
rod were extremely high regarding tall herb communities, group of crops containing our studied species. Seasonal meas
ured ET totaled 452.2 mm, while counted average crop coefficient just exceeded 1 (1.01). Later on, on the basis of daily 
crop coefficients, ET of goldenrod, occupying vicinity of Lake Balaton, can be derivable by using meteorological elements 
only. This has primary importance in calculation of water budget of studied region, where ET is a decisive factor as an es
sential output term of water balance.

Bevezetés. A magas aranyvessző (Solidago giganteá) az 
elmúlt években súlyosan átalakította a Balaton part menti 
zónáját, s a folyamat még ma sem zárult le. A környéken 
feltűnő júliustól a messzeségbe nyúló sárga virágú nö
vényrengeteg. Magyarországra a magas aranyvessző 
mellett a kanadai fajtársa (Solidago canadiensis) is ve
szélyt jelenthet, a Balaton és környékének viszonylatá
ban azonban ez utóbbi nem számottevő. A Kis-Balaton 
teljes területe és a Balaton bizonyos partszakaszai kifeje
zetten fertőzöttek: míg a Szigligeti-öblöt egy egészséges 
nádállomány öleli a maga természetes élővilágával, ad
dig ettől nyugatabbra sokkal rosszabb a helyzet. A kü
lönbség oka itt feltehetőleg az, hogy az aranyvessző első
sorban az átmenetileg szárazság sújtotta vizes területekre 
tör be, -  így inkább a nyugati partszakaszon jellemző a 
probléma, -  míg a megfelelő vízellátottságú (tópart köze
li) nádasokat nem tudja jelentősen megbontani. Terjedé
sének veszélyessége nem csupán a természetes növény- 
takaró eltűnésében rejlik, hanem megváltoztat mindent, 
ami ehhez kapcsolódik: mikroklímát, életközösségeket, 
biodiverzitást. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy 
szinte bárhol meg tud élni, nem kímélve az adott élőhely
re jellemző flórát és faunát. A Solidago gigantea vízház
tartásával és azon belül is az evapotranspirációjával kap
csolatos publikációt eddig nem találtunk a szakirodalom
ban. Az invazív növény terjedésének megakadályozására

a sikeres fellépés érdekében fontos, hogy minél többet 
megtudjunk a hazánk területén pionír növénynek számító 
aranyvessző vízháztartásának kiadási tagját képviselő pá
rolgás helybeni alakulásáról. A felvázolt problémakör 
megoldásához lehetőséget a keszthelyi Agrometeorológi
ai Kutatóállomáson elhelyezett evapotranspiro-méterbe 
telepített magas aranyvessző állomány biztosított, 2014 
májusától. A mért és számított párolgásokból származta
tott növénykonstans értékek a jövőben az evapo
transpiráció meghatározásának gyakorlatában alkalmaz
hatók lehetnek, mind a Balaton-parti, mind a Kis- 
Balatonon tömegesen előforduló Solidago állományokra. 
A növénykonstans ismeretében a magas aranyvessző pá
rolgásának meghatározása kizárólag meteorológiai ele
mek alapján történhet. Ez pedig a közeljövőben azért lesz 
fontos, mert a Kis-Balatonhoz hasonló „wetland” jellegű 
területeken -  sajnos -  nem elhanyagolható mennyiségben 
van jelen az aranyvessző, evapo transpirációjának isme
rete a pontos vízháztartási mérleg felírásához elengedhe
tetlen, mely a vizes élőhelyek kezelésének alapegyenlete. 
Meteorológiai megközelítésű evapotranspiráció meghatá
rozására vonatkozó mérések a huszadik század közepét 
követően váltak tömegessé (Monteith, 1973; 1976). Ezek 
olyan hő- és vízháztartási méréseken alapuló eljárások, 
mely méréseket kompenzációs evapotranspirométerekbe 
helyezett szántóföldi növényállományokon végeztek a
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kutatók a termesztett növények vízigényének és öntöző
víz szükségletének megismerése érdekében (Howell et 
al.,. 1991; Antal, 1968). A kérdéskörnek több hazai vo
natkozása is van. így megismerhettük a párolgás, és az 
időjárási tényezők, ill. a műtrágya használata közti szo
ros kapcsolatot a kukorica esetében (Tóth, 1978). 
Endrődy (1978; 1979) először a burgonya evapotranspi- 
rációját határozta meg a műtrágya ellátottság függvényé
ben, majd a potenciális, tényleges és az optimális 
evapotranspiráció számított értékei alapján kiszámította a 
burgonya tenyészidőszakára az öntözővíz szükséglet évi 
összegeit. Hasonló vizsgálatot végzett Posza (1980) is, 
aki néhány konzervnövény (zöldbab, uborka, paradi
csom) öntözővíz szükségletét határozta meg az optimális

■■■2014CS ■■■kllmanormál CS --«--2014TA — klímán orrnál TA

1. ábra: Havi középhőmérséklet és havi csapadékösszegek 
alakulása 2014-ben a klímanormálokkal. A viszgálat során 

az 1971-2000 év átlagait vettük figyelembe klímanormálként

3. ábra: A levélfelület-index alakulása 2014-ben
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problémát vetett fel a szerző a mocsári növény 
evapotranspiráció mérésével kapcsolatosan. A munka 
ezután évtizedekig megszakadt, majd 2003-ban kezdő
dött egy hosszú idősoros mérés-sorozat a keszthelyi Ag
rometeorológiai Kutatóállomáson, melynek célja az volt, 
hogy a nád párolgása a növénykonstans ismeretében ki
zárólag meteorológiai elemekből is megbízhatóan kiszá
mítható legyen (Anda és Soós, 2014; Anda et al., 2014; 
Boldizsár, 2007). A mocsári növényekre (nád, sás, stb.) 
vonatkozó biológiai információt hordozó növény
konstans gyakorlati alkalmazására (területi párolgás 
meghatározás) is találunk példát a szakirodalomban, 
mind a Balaton vízfelületét szegélyező nádasokra (Var
ga, 2010), mind a kis-balatoni wetland vidékre vonatko-

2. ábra: 2014 időjárásának eltérése a klímanormáltól

4. ábra: A mért evapotranspiráció kapcsolata a referencia 
evapotranspirációval

és a tényleges evapotranspiráció, illetve növénykonstans 
ismeretében. Stollár és Gergely (1978) kétváltozós korre
lációs kapcsolatot számított öt meteorológiai elem és az 
alma evapotranspirációja között, melyek közül -  a jelen
legi vizsgálattal összhangban, — a globálsugárzás és a 
léghőmérséklet szoros kapcsolatot mutatott. Walkowszky 
(1978) amellett, hogy az állománysűrűség és az 
evapotranspiráció összefüggését vizsgálta kukoricán, 
megtette úttörő lépéseit a nád evapotranspirációjának 
mérésében is. A szerző volt az első, aki nem szántóföldi 
növényen végzett megfigyelést a Fertő-tó közelében el
helyezett evapotranspirométerekbe telepített nádban, s 
meghatározta a számított növénykonstans értékeit, havi 
bontásban publikálva (Walkowszky, 1977; 1978). Számos

zóan (Anda et al., 2015). Napjainkban a növénykonstans 
felhasználása kibővült a távérzékelés, a műholdképek 
mindennapi gyakorlatba történő bevonásával 
(Abedinpour, 2015).

Anyag és módszer.
Az evapotranspirométer bemutatása a betelepítéssel.
Aranyvesszővel fedett talaj szelvény evapotranspirá- 
ciójára (ET) vonatkozó megfigyeléseinket 2014 tenyész- 
időszakában végeztük Keszthelyen, a Pannon Egyetem 
Georgikon Karának Agrometeorológiai Kutatóállomásán 
levő tenyészkádak segítségével. A Thomthwaite-Matter 
típusú kompenzációs evapotranspirométerbe 2014 tava
szán betelepítettük a Balaton partjának közelében gyűj
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tött magas aranyvesszőt. A növények sűrűségének beállí
tásakor a Balaton közeli területeken, a szabadföldön ta
lálható egyedsűrűséget vettük alapul. A növények eredé- 
se tökéletes volt, így mindjárt az első évben használható 
párolgás adatok álltak rendelkezésünkre. A 
Thomthwaite-Matter típusú kompenzációs evapotran- 
spirométer hagyományosan két, csővel összekötött rész
ből áll: a szabadföldön elhelyezett tenyészedény a növé
nyeknek, illetve egy távolabb elhelyezett mérőpince, 
mely a vízellátást szolgálja (Antal, 1968). Az általunk 
használt evapotranspirométer egy 1 méterre a talajba 
süllyesztett, három oldalról zárt, 4 m2 felületű, ill. 4 m3 
térfogatú edény, amelybe a talajt természetes rétegzett
ségnek megfelelően helyeztük el, egy, az edény alján ta
lálható kavicsrétegre. Ez utóbbi szerepe, hogy a víz el

ször a magasságát mértük, majd a levelek számát hatá
roztuk meg. Ezt követően mérőszalag segítségével le
mértük a levél szélességét és hosszát, melyből a Mont
gomery képlettel (Montgomery, 1911) megkapható a le
vélfelület, s később pedig meghatározható belőle a LAI 
értéke is (Anda és Tóbiás, 1999; Anda, 1986). A mérést 
2-3 hetente ismételtük. A mért (optimális) 
evapotranspiráció (ETm) napi összegeit a kompenzációs 
evapotranspiro-méter központi HYGACQ V I.3 típusú 
adatgyűjtője szolgáltatta. A további számításokhoz fel
használtuk az állomáson található Országos Meteoroló
giai Szolgálat tulajdonában levő QLC50 típusú klímaál
lomás napi bontású adatait: globálsugárzást, léghőmér
sékletet, csapadékösszeget és relatív légnedvességet. A 
növénykonstans, Ke meghatározásához a Penman-
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5. ábra: A mért evapotranspiráció kapcsolata a 
légnedvesség tartalommal

6. ábra: A mért evapotranspiráció kapcsolata a 
globálsugárzással

7. ábra: A mért evapotranspiráció kapcsolata 
a léghőmérséklettel

8. ábra: A napi evapotranspiráció alakulása 2014 tenyészidő- 
szakában

jusson a gyökerekig (kapilláris vízemelés). A talajvíz 
mélységet 90 cm-re állítottuk be (Anda és Kocsis, 2010). 
A mérőrendszer működése a közlekedőedények elvén 
alapult, ami a víz utánpótlását és a víz állandó magassá
gon tartását jelentette. A víz kapilláris vízemeléssel jutott 
el az előre beszabályozott magasságig, ahol a talaj szel
vényben a legnagyobb a gyökértömeg.

Moneith féle egyenlettel (Penman, 1948; Monteith, 
1965) kiszámítottuk a referencia evapotranspirációt 
(ETref), melynek a FAO által ajánlott változatát használ
tuk. FAO-56 formula (Allén et al., 1998):

_  0.408 A(Rn —G )+ Y f^ E u 2(es—ea ) 

r e f  A +y A (1+0,34u 2) ^

További mérések ismertetése. A növények tősürűségét a 
2014-es tenyészidőszakban 1 m2-nyi földfelszínre szá
moltuk, kezdetben hetente, később kéthetente, melyet a 
levélfelület-index, LAI számításánál vettünk figyelembe. 
A növénymagasságot az állomány átlagmagasságú hajtá
sain hetente mértük egy mérőszalag segítségével, leg
alább 6 ismétlésben. A levélfelület mérésére kétszer há
rom egészséges egyedet választottunk, melyeknek elő-

ahol: Rn a növény felszíni nettó sugárzása [MJm ’n ap 1], 
G a talaj napi hőfluxusa [MJm 'n a p 1], T a 2 m magasság
ban mért átlagos napi léghőmérséklet [°C], U2 a 2 m ma
gasságban mért szélsebesség [ms'1], es telítési vízgőznyo
más [kPa], ea az aktuális vízgőznyomás [kPa], A a vízgőz 
nyomásgörbe gradiense [kPa°C'1], y a pszichrometrikus ál
landó [kPa0C ']. A növénykonstanst (Ke) a mért (ETm) és a 
számolt referencia evapotranspiráció (ETref) hányadosa
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ként minden napra meghatároztuk (majd ezekből szár
maztattuk a havi értékeket):

Kc =  ETm/ETref (2)

A növénykonstans a biológiai tulajdonságok párolgásra 
kifejtett hatását összegzi. Az időjárási változók és a ma
gas aranyvessző mért evapotranspirációs értékei közti 
kapcsolat feltárására MS-Excel táblázatkezelő segítségé
vel korrelációs koefficienseket számoltunk, majd reg
ressziós görbét illesztettünk. A vizsgálatba két evapo- 
transpirométer-kádat vontunk be, melyek párolgás adatait 
összehasonlítottuk kétmintás párosított t-próba segítsé
gével, s mivel nem tapasztaltunk szignifikáns különbsé
get a két kád párolgása között, a továbbiakban a számítá
sokhoz a két kád átlagértékeit használtuk. Ezt az össze
hasonlítást is az MS-Excel táblázatkezelővel végeztük.

Eredmények és értékelésük
A 2014-es tenyészidőszak időjárása. A 2014-es tenyész- 
időszak időjárási adatait az 1971-2000-ig tartó sokévi át
laggal (klímanormál) vetettük össze. A klímanormál sze
rint Keszthely sokévi léghőmérsékleti átlaga a tenyész-

1. táblázat: Korrelációs mátrix a vizsgált meteorológiai 
elemek és a párolgás közti kapcsolat kimutatására. Jelölé
sek: ETref— referencia evapotranspiráció a FAO-56 egyen
lettel számolva; ETm -  mért evapotranspiráció; Ta -  léghő
mérséklet; R - globálsugárzás; RH -  relatív légnedvesség;

P -  csapadék.

E T r e f T a R RH P E T m

E T r e f 1,00
Ta 0,77 1 ,0 0
R 0,95 0 ,6 8 1,00
RH, MJ m'2 h'1 0,81 -0 ,4 8 -0 ,77 1,00
P 0,26 -0 ,0 6 -0 ,35 0,35 1,00
E T m 0,88 0 ,7 2 0 ,79 -0 ,84 -0 ,2 7 1,00

időszakban (május-szeptember) 18,1 °C, melyen belül 
20,5 °C-os júliusi maximum és 15,7 °C-os szeptemberi 
minimum várható. A várható csapadékösszeg ugyanerre 
az időszakra vonatkozóan a sokévi átlag alapján 333,9 
mm, mely megoszlásában a június a legbővebb csapadé- 
kú hónap, ill. szeptember a legszárazabb hónap. A 2014- 
es tenyészidőszak nem sokban tért el a klímanormál ada
taitól (1. ábra), sőt a léghőmérséklet-átlag tekintetében 
szinte elhanyagolható, 0,1 °C-os különbség mutatkozott 
(2014: 18 °C). Nem volt különbség a maximum és a mi
nimum hőmérsékletek bekövetkezési időpontjában sem, s 
értékei is igen közel estek egymáshoz. Ennek alapján 
megállapítottuk, hogy a 2014-es tenyészidőszak a hő
mérséklet átlagait tekintve átlagos esztendő volt. Ennek a 
tenyészidőszaknak a csapadékösszege azonban felülmúl
ta a klímanormált, mégpedig jelentősen, 66,8%-kal. A 
csapadék eloszlása is eltérő képet mutatott 2014-ben: a 
legtöbb csapadék szeptemberben, míg a legkevesebb jú 
niusban esett. A 2. ábrán a vizsgált tenyészidőszak időjá
rási eltéréseit jelenítettük meg. Míg a havi középhőmér
sékletek az átlaghoz képest maximum közel 1 °C-os

emelkedést mutattak (júliusban), addig a csapadékösz- 
szegben a különbség számottevőbb, főleg augusztus és 
szeptember esetében. Az ábra megtévesztő lehet, hiszen 
az adott havi csapadékösszegeket ábrázolja, épp ezért 
nem feltétlen jelenti azt, hogy az adott hónap egyenlete
sen csapadékos lenne. Jelen esetben sem beszélhetünk er
ről -  csapadékos hónapról —, csak csapadékos napokról. 
Augusztusban hét olyan nap volt, amikor 10 mm-nél 
több csapadék hullott és ebből kettőn 25 mm-nél is több. 
A legmagasabb értéket augusztus 14-én jegyeztük fel, 
ekkor 30,6 mm eső esett. Szeptember is hasonlóan ala
kult. Ekkor hat olyan napot számoltunk, ahol jelentősebb 
mennyiségű csapadék hullott, a maximumot szep-tember 
2-án 32,9 mm-rel érte el. E két hónap abból a szempont
ból is fontos, hogy a tenyészedényekben levő magas 
aranyvessző állomány ekkora érte el legnagyobb magas
ságát, s kezdte meg virágzását. Az egész tenyészidőszak 
időjárásáról elmondható, hogy hasonló tendenciát muta
tott, mint az augusztusi és szeptemberi csapadékjelensé
gek: nincsenek hosszú csapadékos időszakok, csupán né
hány hűvösebb és nedvesebb nap szakította meg az 
amúgy meleg és száraz időjárást.
Növényi jellemzők. A Solidago gigantea evapotranspiro- 
méterekbe történő ültetésékor, május elején, a telepítés
hez felhasznált példányok átlagosan 30 centiméter ma
gasságúak voltak. Majd alig egy hónapon belül megkét
szerezték magasságukat. Júliustól a növények növekedé
se mérsékeltebb ütemű egészen augusztusig, amikor is a 
növény elérte végleges magasságát (115 cm). Augusztus 
elején, a szárcsúcson levő hajtásokból virágok kezdtek 
fejlődni, s a hónap végére a virágzás 100%-os volt. Az 
állománymagassággal párhuzamosan növekedett a levél
felület index, LAI értéke is, melynek bemutatását a nö
vénymagasság függvényében ábrázoltuk 2014 tenyész- 
időszakában (3. ábra). Július közepén az intenzív növe
kedési fázisban a LAI értéke ugrásszerűen megnőtt. 
Akárcsak a magasság esetében, a LAI is augusztus elejé
re elérte maximális értékét (3,26). Az egész tenyészidő- 
szakra vonatkozó LAI átlagértéke a mért adatok alapján 
2,31 volt.
Az időjárás hatása a magas aranyvessző mért párolgá
sára. A vizsgálat évében figyelembe vett időjárási ele
meken (léghőmérséklet, globálsugárzás, csapadék és lég- 
nedvesség) kívül a referencia evapotranspiráció (ETW) 
értékét is összevetettük a mért ET értékekkel (ETm), 
mely eredményei a 4-7. ábrán és az 1. táblázatban ke
rültek bemutatásra. A párolgás-időjárás közti kapcsolat 
meglétét a legegyszerűbben a korrelációs koefficiensek
kel vizsgálhatjuk, majd ezt követően felírható a két elem 
közti regressziós egyenes egyenlete.
A kapcsolat az ETref és ETm között szoros volt, a korrelá
ciós koefficiens magas értékével (r = 0,88), így indokolt
nak látszik, hogy a továbbiakban a növénykonstans és a 
FAO-56-os referencia párolgás egyenlete felhasználásá
val számoljuk a helybeli magas aranyvessző párolgását 
(4. ábra). Az időjárási elemek közül a légnedvesség 
(RH) adta a legszorosabb kapcsolatot a párolgással 
(5. ábra), mely negatív együtthatóval jellemezhető 
(r = -0,84). Minél szárazabb a levegő, a párolgás annál 
intenzívebb, mivel ez a tényező a növény párologtatásá
nak mozgatója („driving fo rce”). Ezt nagyságrendben
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követte a sugárzás (R) r = 0,79 ("6. ábra) és a léghőmér
séklet (Ta, 7. ábra) r = 0,72 értékkel. A leggyengébb 
kapcsolat a csapadékkal (P) volt (r = -0,27), így a csapa
dék-párolgás kapcsolatot kizárhattuk a további elemzé
sekből. Ez esetünkben természetes, hiszen az evapo- 
transpirométerben a hiányzó csapadékot mesterségesen 
pótoltuk naponta, a növény vízigényének megfelelően. A 
korrelációs koefficiens értékeit az 1. táblázat szemlélteti. 
Az evapotranspiráció alakulása. A z  evapotranspiromé- 
ter tenyészkádaiba telepített magas aranyvessző ET mé
rését a növények eredését követően 2014. május 23-án 
kezdtük és szeptember 30-át jelöltük meg a mérés utolsó 
napjaként. A referencia evapotranspirációt is erre az idő
szakra számítottuk (8. ábra). A mért evapotranspiráció 
összege 452,2 mm volt, míg a számított érték 438,3 mm. 
Kétmintás párosított t-próbát alkalmazva 5%-os szinten 
az evapotranspirációs összegek nem tértek el szignifikán
san. A napi átlagok között csupán egy tizedesnyi különb
ség van: a mért párolgás 3,46 mmnap'1, a referencia pá
rolgás pedig 3,35 mmnap'1. Meleg időben a mért maga
sabb, hűvösebb időjárásnál az ETref a nagyobb érték. Ez 
azt jelenti, hogy meleg időjárásnál a helyben mért érté
kek akár jelentősebben is meghaladhatják a FAO-56 
egyenlet alkalmazásával számítottakat. Ezt a későbbiek
ben érdemes tekintetbe venni. Hűvös időjárás esetén az 
egyezés sokkal közelebbi volt. A napi mért és referencia 
ET májustól június végéig növekedő tendenciát mutatott, 
onnantól pedig szeptember végéig folyamatosan csök
kentek az értékek. A legmagasabb napi párolgás értéket 
június 29-én mértük 7,1 mm-rel, míg a maximális ETref 
ennek csupán 81%-a volt június 11-én. Ez majdnem 
20%-os eltérést jelentett a két ET esetében. Összefoglal
va megállapítható (8. ábra), hogy a számított 
evapotranspiráció nem sokkal ugyan, de elmarad a mért 
értékektől, különösen szembetűnő ez a legmagasabb ér
tékeket produkáló június esetében, de még júliusban is 
jelentős eltéréseket kaptunk. A havi átlagokban mindkét 
párolgás, az ETm és ETref maximuma egyaránt júniusban 
volt, 4 mmnap'1 feletti napi értékekből, ahogyan a mini
mum evapotranspiráció is mindkét esetben szeptemberre 
esett, napi átlagokban 2 mm alatti értékkel.
A növénykonstans tenyészidőszakbeli változásai A 
növénykonstans értékeit a párolgáshoz hasonlóan napi 
bontásban határoztuk meg, majd havi átlagokat számol
tunk (9. ábra). A növénykonstans havi átlagértéke a ve
getációs periódus elején, májusban a legalacsonyabb 
(0,84), csúcsértékét pedig júniusban éri el (1,17), akár
csak az evapotranspiráció. A növénykonstans értékeken 
jól látszik, hogy a párologtató zöldfelület és a napsugár
zás függvénye a Ke érték is, hiszen a tenyészidőszak ele
jén e két tényező is alacsony, így a vízigény és a 
növénykonstans értéke is az. A későbbiekben a mocsári- 
és termesztett növényekhez hasonlóan a megszokott ten
denciának megfelelően alakult a Ke havi átlagos változá
sa, júliusban 1,09, augusztusban pedig a havi átlag 0,91 
volt. Az augusztusi csökkenés oka feltehetőleg az ebben 
a hónapban megkezdődött levélleszáradás mellett a hű
vösebb időjárás lehetett. Szeptemberig az evapotran
spiráció menetéhez hasonlóan alakul a növénykonstans, 
onnantól kezdve ez utóbbi értékében növekedés követke
zett be (szeptemberi átlag: 1,03). Ez valószínűleg azzal
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magyarázható, hogy szeptember az átlagnál jóval mele
gebb volt (augusztus pedig hűvösebb), s az állomány 
nagy része megkezdte a termésképzést, ezek együttes ha
tására megemelkedett a vízigény is, bár a párologtató 
zöldfelület ekkor már csökkent. A napi értékeket tekintve 
a legmagasabb Ke érték megjelenési ideje júniusban volt 
(1,73), míg a legalacsonyabbat is ebben a hónapban szá
moltuk (0,49). A tenyészidőszakra vonatkozó Ke átlagér
téke 1,01. A magas aranyvesssző Ke értékei jelentősen 
meghaladták a gazdasági növényekre meghatározottakat, 
melyek többségének tenyészidőszakbeli átlaga 0,6-0,8 
közötti mind a hazai (Posza és Stollár, 1983), mind a 
nemzetközi (Allén et al., 1997; Doorenbos and Pruitt, 
1977) irodalom alapján. A Solidago gigantea 
növénykonstansai magas értéket mutattak 2014-ben, ha
sonlókat a nád és más mocsári növény hosszú idősoros 
mérései alapján meghatározott növénykonstansaihoz, 
melyek rendre meghaladták az 1-et (Anda és Soós, 2014). 
Ez a hasonlóság azonban megtévesztő lehet. A nád ese
tében -  lévén, hogy mocsári növény — nem meglepőek az 
1 feletti értékek, hiszen ezeken az élőhelyeken vízhiány 
nem korlátozza az evapotranspirációt, azonban az arany
vessző esetében nemcsak hogy meglepő, de fenyegető is

hón ap.nap

9. ábra: A növénykonstans értékeinek 
alakulása 2014-ben

lehet az általa meghódított terület flórájára, mivel bárhol 
meg tud élni, akár szárazabb réteken, vagy átmeneti szá
razság esetén is úgy, hogy jelentős vízigényével szinte 
„kizsarolja” a talaj nedvességtartalmát.

Következtetések. Magas aranyvesszővel kapcsolatos 
evapotranspirációs vizsgálatokra mind a mai napig nem 
találtunk példát a szakirodalomban. Bár jelen mérések fé
lig „mesterséges” körülmények között zajlottak (evapo- 
transpirometer tenyészedényei), a kapott adatok mégis 
sok mindent elárulnak a növény vízháztartásának alaku
lásáról. A Solidago gigantea levélfelület-indexének 
2014-ben mért átlaga 2,31 m2m'2 volt, mely azt jelenti, 
hogy állománya sűrű, a talajt jócskán lefedi -  pedig ez 
még csak az első evapotranspirméterben töltött tenyész- 
időszaka volt. Nem meglepő az sem, hogy természetes 
élőhelyein az aljnövényzetben rajta kívül semmi más 
nem tud kihajtani. Ez a biodiverzitást jelentősen fenyege
tő tényező. A mért időjárási elemek közül az 
evapotranspiráció a légnedvesség mellett a sugárzással és
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léghőmérséklettel adott szorosabb kapcsolatot. A léghő
mérséklettel regisztrált kapcsolat megléte azért örvende
tes, mert a többi meteorológiai elemmel ellentétben bárki 
által könnyen mérhető, bárhol reprodukálható, így a ké
sőbbiekben további helybeni kutatások esetén jól fel
használható. A mért és a referencia evapotranspiráció ér
tékei mind évi, mind napi időszakban magasak voltak, 
vetekedtek a vízben álló mocsári növények párolgásával, 
alátámasztva azt a tényt, hogy a magas aranyvessző fej
lődése során rengeteg vizet felhasználó növény. Az 
evapotranspirométerben, ebben a félig mesterséges kör
nyezetben „könnyű dolga” volt a növénynek, hiszen kor
látlanul juthatott vízhez. Természetes előfordulási helyén 
sem kell az őshonos növényekkel megküzdenie az éltető 
folyadékért, hiszen tömeges megjelenése arra utal, hogy 
az ugyanott élő, akár őshonos fajoknak nem hagy sok le
hetőséget a túlélésre. Tömeges megjelenése látható ve
szélyt hordoz, ugyanis előfordulása napjainkban nem fel
tétlen kötött a víz jelenlétéhez, szárazabb területeken, ré
teken egyaránt megtalálható. A növénykonstans kiszámí
tásával a továbbiakban már bármikor meghatározható a 
magas aranyvessző evapotranspirációja, csupán az időjá
rási adatokat kell ismemi. Ez pedig azért fontos, mert 
már így is hatalmas területeket hódított meg, s nem lehet 
figyelmen kívül hagyni adott ökoszisztémák, például 
mocsárvidékek vízháztartási mérlegének kiszámításánál. 
A vízmérleg kiadási tagjaként a terület-kezelési tervek 
alapvető információt hordozó tagja.

Köszönetnyilvánítás. A publikáció TÁMOP-4.2.2.B- 
15/1/KONV-2015-0004 számú „A Pannon Egyetem tu
dományos műhelyeinek támogatása” című projekt támo
gatásával készült.
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A TALAJ-NÖVÉNY-LÉGKÖR RENDSZER FOLYAMATAINAK SZIMULÁLÁSA 
A METEOROLÓGIAI ALKALMAZÁSÚ MODELLEKBEN.

I. RÉSZ: NEMZETKÖZI GYAKORLAT
SIMULA TION OF THE PROCESSES IN  THE SO IL- VEGETA TION-A TMOSPHERE 

SYSTEM IN THE METEOROLOGY. PARTI: INTERNATIONAL APPLICATIONS
Ács Ferenc, Mona Tamás

ELTE Meteorológiai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 
acs@caesar.elte.hu, emfellosz@gmail.com

Összefoglaló. A tanulmány a nemzetközi, meteorológiai alkalmazású SVAT-modellezés (Soil Vegetation Atmosphere 
Transfer) tudományának fejlődését tekinti át Charney et al. (1975) első publikációja óta.
Abstract. A review of SVAT (Soil Vegetation Atmosphere Transfer) models applied world-wide in the meteorology since 
Chamey at el. (1975)’s first publication is given.

Bevezetés. A szárazföldi felszín (csupasz talaj és a vege
tációval borított talaj) és a légkör állandó kölcsönhatásban 
vannak. A kölcsönhatás a légköri és a SVAT (Soil Vegeta
tion Atmosphere Transfer) modellek a talaj, a növényzet 
és a felszín közeli levegő rendszerében zajló transzport
folyamatok taglalásával foglalkoznak. E transzport
folyamatok a rendszert alkotó összetevők közötti energia, 
tömeg (víz, szén-dioxid, metán, ózon vagy más nyomgáz) 
és momentum cserék, amelyek modellek csatolt rendsze
rével írhatók csak le. A kölcsönhatás vizsgálható 
makroskálán és hosszú időtávon a GCM (Global 
Circulation Models)-SVAT modellrendszerek futtatásá
val; így az éghajlat felszínalakí
tó, valamint a felszín éghajlat
alakító szerepe elemezhető. A 
kölcsönhatás vizsgálható kisebb 
tér-idő léptékben is, pl. az idő
járási folyamatok skáláján az 
időjárás-SVAT modellrendsze
rek futtatásával. Ekkor elemez
hető mind az időjárásnak a szá
razföldi folyamatokra (N2O, 
vagy a CO2 kibocsátása esőzés 
után), mind a szárazföldi fo
lyamatoknak az időjárásra (a 
párolgás hatása a felhő- és a 
csapadékképződés folyamatai
ra) gyakorolt hatása. A diszcip
línák nagy többségében e köl
csönhatás-vizsgálatok még nem 
terjedtek el. így sok diszciplí
nában az időjárás, vagy éghajlat 
igen sokszor csak külső határ- 
feltételként szerepel sok agro
meteorológiai, hidrometeoroló- 
giai vagy ökológiai tanulmány
ban. A meteorológiai vagy klimatológiai vizsgálatokban 
viszont a szárazföldi felszíni folyamatok határozzák meg a 
légkör ún. alsó határfeltételeit. A meteorológia és/vagy 
klimatológia fejlődése során kiderült, hogy ezen alsó ha
tárfeltételeknek az időjárás- vagy éghajlat-alakító szerepe 
nem hanyagolható el (Pielke, 2001; Dickinson, 1995).
A meteorológia a 20. század elején vált egzakt tudo
mánnyá. E folyamatban mérföldkő volt Bjerknes (1904) 
cikke, mely a modem időjárástan elméleti alapjait vázol

ta egyetlenegy egyenlet bemutatása nélkül. A tanulmány 
tudománytörténeti előzményeiről és jelentőségéről 
Gramelsberger (2009) cikkéből értesülhetünk, amely -  
pont e tudománytörténeti vonatkozásai miatt -  a „ MetZet 
Classic Papers” kategóriába lett sorolva. Bjerknes 
(1904) elképzeléseinek megvalósítása nem volt zökke
nőmentes (Richardson, 1922), mintegy ötven évig kellett 
várni rá, de a színhelye már nem Európa, hanem az 
Egyesült Államok lett. Charney et al. (1950) hajtották 
végre az első sikeres numerikus előrejelzést. A számítá
sokat az ismert ENIAC (Electronic Numerical Integrator 
and Computer) gépen végezték, s három intézmény 

(Moore School o f Electrical 
Engineering o f the University 
of Pennsylvania in Philadelph
ia, Ballistic Research Labora
tory of the U.S. Army Ord
nance Department at Aberdeen 
Proving Ground, Electronic 
Computer Project o f the Insti
tute for Advanced Study in 
Princeton) szoros együttműkö
désével szerkesztették meg az 
1940-es évek derekán. 
Charney et al. (1950) ekkor 
még mellőzhették a földfelszí
ni folyamatok leírását a határ- 
feltételek megadásánál.
A földfelszíni folyamatok lég
körzést befolyásoló szerepét 
szintén Chamey ismerte fel 
(Charney, 1975; Charney et 
al., 1975; Charney et al., 1976, 
Charney et a/., 1977). Ezzel 
kapcsolatos tanulmányai
(Charney, 1975; Charney et 

al., 1975) Szahara Száhel övezetére vonatkoznak, ahol a 
szárazföldi felszín albedója és a légkörzés közötti köl
csönhatást elemezte. Charney (1975) a következő vissza
csatolási mechanizmus fontosságára utalt: a szárazság 
erősödésével a vegetációval borított területek nagysága 
csökken, ennek következtében növekszik a terület 
albedója és csökken sugárzási egyenlege. Ez hűtő hatást 
gyakorol a felszín-közeli levegőre, ami erősíti az inverzi
ót, vagy csökkenti a konvekciót, így a konvektív felhő-

1. ábra:
Jule Gregory Charney, a zseniális meteorológus
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képződés is kisebb lesz, aminek végeredménye az, hogy 
csökken a csapadék és erősödik a szárazság. Charney et 
al. (1975) a földfelszíni folyamatok összességét biofizi
kai mechanizmusoknak nevezték el, utalva a talaj és a 
vegetáció meghatározó szerepére. Egyébként Charney et 
al. (1975) rövid, a Scienceben megjelent cikkének össze
foglalója mindössze két mondat. Szemléltetésképpen 
idézzük magyaml: „Egy GCM  (globális általános cirku
lációs modell) két futtatása, melyek csak a Szahara 
albedó értékeiben különböznek, azt mutatja, hogy a nö
vényi felszínborítás csökkenésével a megnövekedett 
albedó csapadékmennyiség-csökkenést okozott. így bár
mely növényi felszínborítás-csökkenést tovább erősítene 
a csapadékcsökkenés, ami elindíthat vagy állandósíthat 
szárazságot is. ”.......

Nemzetközi gyakorlat. A folytatásban a Charney cikké
nek megjelenésétől a napjainkig eltelt 40 évi időszak át
tekintésével foglalkozunk. A SVAT-modellek fejlődése

0. generációs SVAT-modellek. A legegyszerűbb 
SVAT-modellek a V -A  kölcsönhatást jellemző 0. gene
rációs modellek, melyekben a talaj nincs is reprezentál
va. E modellek szimulálhatnak mikro- és makroskálán. A 
mikroskálájú modellek a felszínközeli tulajdonságok 
(mozgásmennyiség, hő vagy nedvesség) turbulens átvitelét 
és a felszínnek a momentumátvitellel kapcsolatos paramé
tereit (érdesség) jellemzik. Ezek közül a turbulens átvitelt 
leíró modellek a gyakoribbak; ilyenek pl. a Monin- 
Obukhov-féle hasonlósági elméleten (Mónin és Obukhov, 
1954) alapuló módszerek (Kramm, 1989). Számos, inverz 
megközelítést alkalmazó modell (Haenel, 1993) is van. 
Ezek bemutatásával ezúttal nem foglalkozunk teijedelmi 
okok miatt. A makroskálájú modellek közül a vegetáció és 
az éghajlat egyensúlyi állapotával foglalkozó modellek az 
ismertebbek. E modellekben a V -A  kölcsönhatást a nö
vénytakaró és az éghajlat területi eloszlása közötti kapcso
latrendszer leírásával jellemzik. Az első leírások Hum
boldt and Bonpland (1807) nevéhez fűződnek, melyek
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1. táblázat: A SVAT-modellek különböző típusai egyes kiválasztott szempontok szerint. S=talaj. V=vegetáció, A=légkör, 
T= léghőmérséklet, h=potenciális napfénytartam, PET=potenciális evaptranspiráció, ET=tényleges evapotranspiráció, 

FAO=Food and Agricultural Organization, USDA=United State Department o f Agriculture.
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az elmúlt 30-40 évben óriási. A fejlődést alapvetően a 
szárazföldi felszín és ezen belül a vegetáció folyamatai
nak modellezése határozta meg (1. táblázat), ami a há
rom komponens közül a legösszetettebb. Láthatjuk, hogy 
a vegetáció (V) nemcsak a légkörrel (A), hanem a talajjal 
(S) is kölcsönhatásban van (S -V  kölcsönhatás; Ostle et 
al., 2009). Hőkapacitása és víztározó képessége nagyobb, 
mint a levegőé, de kisebb, mint a talajé, így az alatta levő 
talaj légkörre gyakorolt hatását jelentősen módosítja 
(Campbell, 1985). Az S-V  kölcsönhatás jellemzése nem 
egyszerű feladat, ezért nem is találkozhatunk ilyen leírás
sal a 0. és az 1. generációs SVAT-modellekben. Említésre 
méltó, hogy a „ 0. generációs modellek" kategóriát mi ve
zettük be egyrészt, mert nem akartuk megbontani a nem
zetközi irodalomban használt ötkategóriás rendszert 
(Pitman, 2003), másrészt, ezzel egyúttal utalunk az ilyen 
típusú modellek egyszerűségére és az időbeli sorrendre is.

szerint hasonló klímákban a növényzet is hasonló. Azt is 
látták, hogy, ha vannak is különbségek a hasonló klímák
ban levő növény-társulások között, ezek a különbségek ki
sebbek, mint a hasonlóságok. E kapcsolatrendszer a 
makroskálán a legszembetűnőbb. Koppén (1900) megmu
tatta, hogy ez a kapcsolat a biomok skáláján olyan erős, 
hogy az éghajlat osztályozása a növénytakaró osztályozása 
alapján is elvégezhető. Biomok a zonálisan elhelyezkedő, 
egész kontinensekre kiterjedő növény-társulások övezete. 
O ezt az osztályozást egy egyszerű, empirikus szabály- 
rendszer alapján végezte el (Koppén, 1936). Megemlíten
dő, hogy Koppén (1936) modellje a legegyszerűbb és a 
legismertebb 0. generációs SVAT-modell. Vannak persze 
bonyolultabb éghajlatosztályozási módszerek is. Ezek a 
hőellátottságot a potenciális evapotranspiráció (PÉT) alap
ján becsülik. A PET-et a lehető legegyszerűbb módon a 
léghőmérséklet (T) függvényében számítják. A PÉT becs
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lésén alapuló módszerek közül Holdridge (1947) és 
Feddema (2005) módszere a legismertebb.

1. generációs SVAT-modellek. Az 1. generációs SVAT- 
modellekben már modellezik a talajt, de a lehető legegy
szerűbb módon (Thornthwaite, 1948; Manabe, 1969). 
Thornthwaite (1948) a talaj vízkészletének becslésére 
kanna típusú modellt használt. ET-t nem becsült, csak 
PET-et a léghőmérséklet és a potenciális napfénytartam 
függvényében. A modelljében a talajszelvény és a gyö
kérzóna mélysége 1 m, a csupasz talaj és a növényzet 
között nincs különbség, így gyakorlatilag csak az SV-A 
kölcsönhatásokat jellemezte. A modelljét éghajlat
osztályozási célokra használta, azaz a V—A kölcsönhatá
sok leírására. Ezért modelljét a legösszetettebb 0. gene
rációs SVAT-modellként is értelmezhetjük. Manabe 
(1969) a szovjet tudományos műhelyek (Berliand, 1952; 
Romanova, 1954; Alpatev, 1954 és Budyko, 1956) ered
ményeit használta fel a szárazföldi felszín vízháztartásá
nak jellemzésére. Megemlítendő, hogy a Budyko (1963) 
nevével fémjelzett, a Szovjetúnióbm  folytatott klimato
lógiai kutatások nagy hatással bírtak. Láthatjuk, hogy 
ezek az eredmények eljutottak Nyugatra is a „vasfüg
göny" ellenére. Manabe (1969) nem tett különbséget a 
csupasz és a vegetációval borított talaj között (1. táblá
zat, SV-A kölcsönhatás). A talaj mélysége mindenütt 1 
m (Romanova, 1954). A tényleges evapotranspirációt a 
potenciális evapotranspiráció függvényében számította 
egyszerű lineáris kapcsolat alapján, ET=p-PET, ahol 
P=0(O,750f)'1, 0 a tényleges talajnedvesség-tartalom, míg 
0f a szabadföldi vízkapacitáshoz tartozó talajnedvesség
tartalom). A 0f homogén talaj esetén területileg változat
lan (1. táblázat). Manabe (1969) a PÉT értékét egyszerű 
gradiens képlet alapján (Ács, 2008) becsülte. A 0 előre
jelzésére Budyko (1956) csöbör modelljét használta. Az 
albedó (a) és az érdességi paraméter (zo) mezői adottak 
voltak (Carson, 1981). Manabe (1969) hóréteget is mo
dellezett a szárazföldi hidrológiai viszonyok jellemzésé
re. Ezen újításokkal Manabe (1969) jelentősen hozzájá
rult a GCM-ek további sikeres alkalmazásához.

2. generációs SVAT-modellek. A 2. generációs SVAT- 
modellekben sor kerül mind az S-A, mind a V-A , mind 
az S-V  kölcsönhatások modellezésére. Az S-A  és a 
V -A  kölcsönhatások jellemzése igen sokrétű, ezek rövid 
ismertetése megtalálható Bonan (2002) könyvében. Az 
S-V  kölcsönhatások közül a legfontosabb a transpiráció 
(a latin transspirare szó magyarosított változata, jelenté
se növényi párolgás, párologtatás) és a talaj hidraulikus 
tulajdonságai közötti kapcsolatrendszer leírása. A 2. ge
nerációs SVAT-modellezés egyik legfontosabb felisme
rése az, hogy a növényi párolgás szimulálásához nélkü
lözhetetlen a talaj fizikai tulajdonságainak, a talaj hidrau
likus tulajdonságainak ismerete (Ács, 2008). A tényleges 
evapotranspirációt a szárazföldi felszín (csupasz és nö
vényzettel borított talaj) „felszíni ellenállásának” függ
vényében becsülték, még akkor is, ha számították a PÉT 
értékét (Chen and Dudhia, 2001). A felszíni ellenállás 
becslésén alapuló ET-számítási elmélet egy teljesen új 
megközelítés az 1. generációs SVAT-modellekben al
kalmazott módszertanhoz képest. Az elmélet kidolgozása
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Monteith (1965) nevéhez fűződik, ő a SVAT-modellezés 
egyik legmeghatározóbb alakja. Chen and Dudhia (2001) 
tanulmányával kapcsolatban az is említésre méltó, hogy 
csak e munkában láttuk azt a megközelítést, hogy P a fel
színi ellenállások komplex függvénye. A növényállo
mány felszíni ellenállását az ún. „nagy-levél” modell 
alapján szimulálták, ami egyszerű és igen hatékony esz
köznek bizonyult a V-A kölcsönhatások leírására. A V-A 
kölcsönhatások szempontjából (vízgőz és szén-dioxid 
transzport) a sztóma a legfontosabb növényi szervecske. 
A modell a sztóma és a környezeti tényezők kapcsolatát 
jellemzi a hatásfüggvények alapján. A modell részletes 
ismertetése több munkában olvasható, többek között Ács 
(2008) monográfiájában. A számításokhoz nélkülözhetet
len földfelszíni paraméterek (a csupasz talaj és a növény
zet albedója, emisszivitása, érdessége vagy a növényzet 
levélfelületi indexe) mezőit digitalizált térképek formá
jában adták meg. Az egyik ilyen legismertebb adatbázis 
Matthews (1983) adatbázisa. Az adatbázis l°x l°  felbon
tású, forrásanyagát kb. 100 növény és földhasználati tér
kép alkotja műholdfelvételek alapján készített térképek
kel kiegészítve. A növénytakaró osztályozását az 
UNESCO (United Nations Educational Scientific and 
Cultural Organization) (1973) rendszerében használt osz
tályozás alapján végezték el. Ezen osztályozásban a nö
vényzetet mind biomok, mind növényi életformák szerint 
rendszerezték. A növényzet ún. növényi életformákba 
csoportosítható morfológiai és fiziológiai tulajdonságai 
alapján. Az elterjedtebben használt növényi életforma 
kategóriák pl. a következők: örökzöld, lombhullató; 
széleslevelű, tűlevelű vagy egynyári, évelő. Angolul: 
plánt fűnctional type. A modem meteorológiában a nö
vényi életformák szerinti rendszerezés teijedt el a mű
holdas megfigyelések elterjedése miatt. A rendszerezés 
eredményeképpen a trópusokon és a szubtrópusokon élő 
mangrove külön csoportot alkot az örökzöldek kategóriá
jában. A növényi paraméterek értékeit empirikusan és az 
irodalmi értékek gondos tanulmányozása alapján becsül
ték. Itt megemlítendő, hogy a „jó érték” megállapítása 
nehéz feladat volt, mivel -  többek között -  a labor- és te
repmérések módszerei is markánsan különböztek. Egy 
ilyen módon létrehozott adatbázist láthatunk többek kö
zött Dorman and Sellers (1989) munkájában, melyben a 
fenológiai megfigyelésekből származó információkat is 
hasznosították.

A talajban lejátszódó folyamatok jellemzése igen sokré
tű, ennek megfelelően a talajmodulok komplexitása is 
változó. A talajadatok forrása a FAO/UNESCO talajokra 
vonatkozó világtérképe (FAO/UNESCO, 1974). A forrás 
információkat adott a talaj színéről, textúrájáról és vízel
vezető képességéről. Ezek közül meteorológiai szem
pontból a textúrára vonatkozó információ (1. táblázat, 
heterogén talaj) a legértékesebb. Az első adatbázisokban 
(Wilson and Henderson-Sellers, 1985) az ismert homok-, 
iszap- és agyagfrakciók alapján három fizikai talajfélesé
get különböztettek meg: a durva, a közepes, valamint a 
finom textúrájú talajokat. Ez idővel ötre bővült (Zobler, 
1986), majd sok államban az USDA tizenegy tagú kate
gorizálását vezették be. A talaj fizikai félesége azért fon
tos információ, mert meghatározza a talaj hidraulikus tu
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lajdonságait. E tulajdonságokat a hidraulikus függvények 
(a talaj nedvességpotenciálja, \|/(0) és vízvezető képessé
ge, K(0)) és paraméterek (a talaj szabadföldi vízkapacitá
sa, 0f hervadáspontja, 0W) segítségével fejezzük ki. A m e
teorológiában a legismertebb és legegyszerűbb hidrauli
kus függvény parametrizáció a Campbell (1974) féle 
parametrizáció. E parametrizációban szereplő paraméter
értékeket az Egyesült Államok talajaira vonatkozóan 
Clapp and Hornberger (1978) határozták meg, és a tu
dományos élet meghatározó műhelyeiben a mai napig is 
ezeket az értékeket használják. A hő- és a víztranszport 
modellezésében két megközelítés terjedt el: egy egysze
rűbb, amely mindössze két talajrétegben gondolkodott, és 
egy összetettebb, amely legalább három vagy több talaj
réteget használt. Az egyszerűbb modellek az ún. „force- 
restore” („hatás-ellenhatás”) típusú modellek, melyek
ben egy vékony felszíni réteg (itt érvényesül az időjárás 
hatása és a változások gyorsak) kölcsönhatásban van egy 
vastag felszín alatti réteggel (itt az éghajlat hatása érvé
nyesül és a változások lassúk). E modellek — ugyanúgy, 
mint a többrétegű modellek — a hővezetés és a vízátvitel 
differenciálegyenletein alapulnak, ezekből származtatták 
a két rétegre vonatkozó alkalmazás során. Ilyen sémát 
használ pl. a Météo-France ALADIN modelljének ISBA 
(Interaction Soil Biosphere Atmosphere) almodellje is 
(Noilhan and Planton, 1989). A három és a több rétegű 
modellek a hővezetés és a vízátvitel differenciálegyenle
teinek részletes numerikus megoldásán alapulnak. Sok
színűségüket az alkalmazott parametrizációk és numeri
kus sémák adják. Itt megemlíthetjük pl. Irannejad and 
Shao (1998) modelljét is, mely alapul szolgált Shao szél
eróziós vizsgálataiban is (Lu and Shao, 2001). E modell- 
családból Dickinson (1984) és Sellers et al. (1986) mo
delljei a legismertebbek. Legvégül megemlítendő, hogy a
2. generációs SVAT-modellezésben Deardorff bírt kitün
tetett szereppel. Deardorff (1978) munkájának hatása fel
ismerhető nem csak az Egyesült Államokban (Dickinson, 
1984; Sellers et al., 1986), hanem Európában is (Noilhan 
and Planton, 1989; Mahfouf and Noilhan, 1996).

3. generációs SVAT-modellek. A 3. generációs SVAT- 
modellekben további újításokra került sor. A V -A  köl
csönhatások leírása tovább bonyolódott, de az S—A és az 
S—V kölcsönhatások leírásában nem került sor jelentő
sebb újításokra. Pl. a transpiráció és a talaj hidraulikus 
tulajdonságai közötti kapcsolatrendszer szimulálása nem 
változott, e kapcsolatrendszert jellemző modell-típusok 
száma nem nőtt. A talaj és növény-paraméterek száma 
valamelyest csökkent és meghatározási módszereik töké
letesedtek. A V-A kölcsönhatásoknál a sztómák műkö
dését a fotoszintézis folyamatának leírásán keresztül je l
lemzik. E megközelítés alapja a sztómaműködés és a fo
toszintézis folyamata közötti szinergizmus (ha a fotoszin
tézis intenzitása, An nagy, a sztómanyitottság, gsl is nagy, 
azaz a sztómaellenállás, rst kicsi, fordítva, ha az A„ kicsi, 
a gst is kicsi, azaz az rst nagy), amit számos labor- és te
repmérés, valamint megfigyelés igazolt. Az An—gst 
szinergikus kapcsolatát Ball (1988) félempirikus képlete 
jellemzi. Az An-t biofizikai alapú, folyamat-orientált mo
dellekkel szimulálták. Ezek közül két típust különbözte
tünk meg: az első típus igen komplex; itt a fotoszintézis

intenzitását az abszorbeált sugárzás és a növényzet egyes 
fiziológiai tulajdonságait jellemző anyagok (a karboxi- 
láció folyamatát katalizáló Rubisco enzim, teljes nevén 
ribulóz-l,5-bifoszfát-karboxiláz-oxigenáz) rendelkezésre 
álló mennyisége vagy az asszimilált anyag allokációját 
limitáló tényezők határozzák meg. Az An az abszorbeállt 
sugárzás és a fiziológiai paraméterek bonyolult, nemline
áris függvénye (Collatz et al., 1991; Collatz et al., 1992). 
A másik modellegyüttes az An-t a levél belseje és a leve
gő közötti CCh-koncentráció különbségének függvényé
ben becsüli, ami -  az esetek nagy többségében -  arányos 
a levél belseje és a levegő közötti vízgőzkoncentráció kü
lönbségével (Jacobs et al., 1996; Ronda et al., 2001). E 
modellek is számításba veszik a növényzet fotoszintézist 
meghatározó fiziológiai paramétereit, de nem olyan rész
letesen és körültekintően, ezért egyszerűbbek is, mint az 
előbbi Collatz-típusú modellek. Mindkét modellegyüttes 
számításba veszi a vízhiány okozta An-veszteségeket, 
méghozzá az A„ és a vízellátottság hatását kifejező függ
vény szorzatával (jó vízellátottság esetén e függvény 
egyenlő eggyel, míg rossz vízellátottság esetén (pl. ami
kor 0<0W) nullával).
E filozófiaváltást a V—A kölcsönhatások modellezésében 
a műholdas megfigyelések fejlődése és térhódítása tette 
lehetővé. Az NÖVI (Normalized Difference Vegetation 
Index, magyarul: normalizált vegetációs index, a vegetá
ció fejlettségére, vagyis biomasszájának nagyságára utaló 
paraméter) műholdas becslésével nemcsak az An alakulá
sára, hanem a levélfelületi indexnek, LAI (Leaf Area In
dex), a növényzettel borított felszín relatív nagyságának, 
(vegetation fraction), valamint a zöld és a teljes levélfe
lület arányának, GLF (Green Leaf Fraction) változásaira 
(7. táblázat, fenológiai megfigyelések) is következtetni 
tudtak. így a SVAT-modellezéssel kapcsolatos elmélet és 
megfigyelés egységes rendszerbe való tartozása jelentő
sen nőtt. A távérzékelés eszközeivel nem becsülhető szá
razföldi felszíni paraméter-értékeket tapasztalat alapján 
vagy a szakirodalomból (Dorman and Sellers, 1989) pó
tolták. Megemlítendő, hogy egyes modellek a fotoszinté
zist az allokáció folyamatának számításbavétele alapján 
is jellemzik (Sellers et al., 1996; Part 1 698. old.). A 3. 
generációs SVAT-modelleket szinte kizárólag GCM-ben, 
azaz az éghajlati modellekben használják. Ez logikus, 
mert az időjárási modellekben -  még a részletesebb 
mezoskálájú modellekben is — az An számítása szükség
telen. E modellek közül mindenféleképpen megemlíten
dő Sellers és munkatársainak modellje. A modell komp
lex, részletes leírása Sellers et al. (1996; Part I) munká
jában olvasható, míg az abban használt növényi és talaj 
paraméterekkel kapcsolatos részletes ismertetés Sellers et 
al. (1996; Part II) cikkében látható. Legvégül említsük 
meg, hogy az emlegetett ISBA modell 3. generációs vál
tozata is elkészült, ennek neve ISBA-A-gs (Calvet et al.,
1998). E modell Sellers et al. (1996; Part I) modelljéhez 
képest sokkal egyszerűbb.

4. generációs SVAT-modellek. A 4. generációs SVAT- 
modellekben a vegetáció-dinamikát is modellezik, ezért 
DGVM-nek (Dynamic Global Vegetation Model) is rö
vidítik. Leginkább GCM-hez csatolva alkalmazzák őket. 
E modellekben az S—V kölcsönhatások leírása bonyolul
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tabb, mint az előbbi generációs modellekben. A talaj C- 
és N-mérlegét (McGill, 1996; Smith et al., 1996) is jel
lemzik, melyekben a C- és a N-ciklusok egymástól füg
getlenek vagy egymással összekapcsoltak. Értelemszerű
en a csatolt C-N-ciklusú modulokkal ellátott DGVM-ek 
az újabbak (Zaehle and Friend, 2006; Thornton et al., 
2007; Thornton et al., 2009; Sokolov et al., 2008). A 
V—A és az S—A kölcsönhatásokat jellemző modulok a 
különböző nyomgázok (CH2, N2O, különböző illékony 
szerves vegyületek, VOC -  Volatile Organic 
Compounds) transzportjának leírását is tartalmazzák. Az 
ET-t, és az An-t fotoszintézis modellek becsülik. Az allo
káció folyamatának szimulálásával a maximális levélfe
lületi index érték is kiszámítódik. Ezt kapja bemenő 
adatként a fenológiai modul, mely napi, aktuális levélfe
lületi indexet is számol, amellett, hogy becsüli a legfon
tosabb fenológiai fázisokat (pl. a rügyezés, a virágzás 
vagy a nyugalmi állapot bekövetkezése) is. E modellek
ben a szukcesszió folyamatának szimulálása meghatáro
zó fontosságú. E folyamat szimulálása annál jobb, minél 
nagyobb a növényvilág változatossága és a növények kö
zötti versengés, valamint ha minél inkább számításba ve
szik a fajok migrációs képességét is. A modellben a nö
vényvilág változatosságát a növényi életformák száma 
reprezentálja. A szukcesszió folyamatának elfogadható 
pontosságú modellezéséhez legalább 20-25 növényi élet
forma szükséges. Legújabban az ún. alkalmaszkodó nö
vényi életformák bevezetésével is próbálkoznak 
(Scheiter and Higgins, 2008). E formák működése és 
szerkezete idomul az éghajlatváltozáshoz. A növények 
közötti versengést leginkább a fényért való versengéssel 
szimulálják (Hickler et al., 2008; Sato et al., 2007). E fo
lyamat szimulálása egyelőre nehézkes, ezért a szukcesz- 
szió modellezésében ez egy igen érzékeny pont. Több tíz 
és száz éves léptékben a növények migrációs képességé
nek modellezése is szükséges. A becsült migrációs se
bességek összevetendők az átlagos klímaöv eltolódási 
sebességekkel, melyek mai értéke kb. 0,08-1,26 km-év"1. 
A migrációs sebesség-becslésnél az egyik legfontosabb 
alapfeltételezés a rendelkezésre álló növényi magvak 
számával volt kapcsolatos. A DGVM-GCM rendszer- 
modellek csatolása bonyolult feladat. A DGVM-ek évi, 
míg a GCM-ek perces, órás skálán működnek. Külön 
modulként szerepel köztük a fenológiai modul, melynek 
tipikus időskálája néhány nap, hét. Két csatolási módszer 
van: az ún. aszinkron, egyensúlyi csatolás és az integrált, 
szinkron csatolás. Az aszinkron csatolásnál a vegetáció 
területi eloszlását 0. generációs SVAT modellekkel be
csülik. A szimuláció a vegetáció területi eloszlása kezdeti 
állapotának megadásával kezdődik. E kezdeti állapot 
alapján a GCM klímát becsül, majd e klíma alapján a 0. 
generációs SVAT-modell új vegetáció-elrendeződést. Ha 
az új vegetáció-elrendeződés nagymértékben különbözik 
az előbbitől, a számítási ciklus megismétlődik. A számí
tási ciklusok megismétlődése mindaddig tart, míg az 
utolsó és az utolsó előtti vegetáció-elrendeződés közötti 
különbség minimálisra nem csökken, azaz el nem éri az 
egyensúlyi állapotát. A következő időtartamra vonatkozó 
szimuláció ugyanilyen, iteratív módon zajlik. Az integ
rált, szinkron csatolásnál nem használnak 0. generációs 
SVAT-modelleket. Ebben az esetben a talaj és a vegetá
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ció modul kölcsönhat a légköri modullal. A két modul 
kölcsönhatásának időléptéke néhány perc; ezért azt 
mondjuk, hogy csatolásuk szinkron. Ezzel szemben a ve
getáció és a talaj folyamatainak időléptéke lehet néhány 
perc, nap vagy akár év. A különböző időléptékű folyama
tok közötti kapcsolatok szimulálására a szárazföldi fel
színi modulon belül kerül sor.

5. generációs SVAT-modellek. Az 5. generációs SVAT- 
modellek az ún. földrendszer-modellek (angolul: Earth 
System Models). A földrendszer-modellek a földrend- 
szer-analízis (angolul: Earth System Analysis) fiatal tu
dományának eszközei. E tudományt az IGBP (Interna
tional Geosphere Biosphere Programme) és az IHDP (In
ternational Humán Dimensions Programme) projektek 
keretében művelik; a cél: az ökoszféra és az antropo
szféra közötti visszacsatolások és szinergizmusok meg
ismerése, elemzése az ember és a természeti környezete 
közötti harmonikus kapcsolat megteremtéséért.
E modellek markánsan különböznek a 4. generációs mo- 
dellektől az emberi tényezőnek és a tűz jelenségének 
számításba vétele miatt (1. táblázat). Az emberi tényező 
explicit módon történő modellezésének eszközei ma még 
hiányosak. Egyértelmű, hogy a természet folyamatainak 
szimulálási módszertana -  a megmaradási törvényeken 
nyugvó, termodinamikai alapú megközelítés — az embe
riség esetében nem alkalmazható. Az emberiség esetében 
a sztochasztikus módszerek használata tűnik kézenfek
vőnek (Zurek, 1998). A mai földrendszer-modellekben az 
ökoszisztéma szimulálásán van a hangsúly (Claussen,
2009). Ennek megfelelően az emberiség időben változó 
határfeltételként szerepel: a földhasználattal módosuló 
felszínborítási típusok időbeli változásaként. Pongratz et 
al. (2009) eredményei alapján ez a hatás egyértelműen 
észrevehető, sőt jelentős. Kínában a mongol invázió ide
jében Dzsingisz kán Észak-Kínát az 1200-as évek elején 
hódította meg. Unokája, Kubilaj kán (1260-1294) egész 
Kínát uralma alá vetette. Ekkor a CO2 regionális kibocsá
tása jelentősen csökkent (Pongratz et al., 2009), ami a 
mezőgazdasági területek vad területekké történő átalaku
lásának következménye. Az éghajlat és a tűz kölcsönha
tásának modellezése egy viszonylag új és sok vonatkozá
sában ismeretlen terület (Bowman et al., 2009). A tüzek 
éghaj latilag determináltak. Ugyanakkor hatnak is az ég
hajlatra a felszíni borítás és a levegő összetételének meg
változtatásán keresztül. E kölcsönhatást mindinkább fo
lyamat-orientált modellekkel (Kloster, 2010) jellemzik. 
Összetettségük alapján a földrendszer-modellek három 
fajtáját különböztethetjük meg. A legegyszerűbbek az ún. 
mechanisztikus, ok-okozati összefüggéseken alapuló 
modellek. E modellekben az emberi tényező és a tűz je 
lenségének jellemzése értelemszerűen hiányzik. Ilyen 
Watson and Lovelock (1983) „Százszorszép bolygó” mo
dellje, amely egyszerűsége ellenére a vegetáció kömye- 
zetstabilizáló hatását is reprodukálta. A következő mo- 
dellcsoportot a mechanisztikus modelleknél összetettebb, 
de a DGVM-GCM modellrendszernél jelentősen egysze
rűbb modellek alkotják. Ezek az ún. EMIC-modellek 
(Earth System Models of Intermediate Complexity). E 
modellek a földrendszer-analízis tudományában mindin
kább használatosak. Ilyen pl. az ismert CLIMBER-2
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(Petoukhov et al., 2000) modell is. A legösszetettebb 
modellek a földhasználat és a tűz hatását is számításba 
vevő DGVM-GCM modellrendszerek. Az ilyen típusú 
modelleket mindössze néhány műhelyben fejlesztik, 
ilyen pl. az NCEP/NCAR (National Centers fór Envi- 
ronmental Prediction/National Center fór Atmospheric 
Research) CLM-CN (Community Land Model with Car- 
bon and Nitrogén cycle) rendszermodellje (Kloster et al.,
2010). E legösszetettebb modellekben a talaj és a vegetá
ció leírása megegyezik a DGVM-GCM modellekben ta
lálható leírással (Wang, 2002).

Befejezés. A felszín időjárás- és éghajlat-alakító szerepe 
vitathatatlan. A Föld időjárását és klímáját alakító globális 
cirkulációs rendszerek tulajdonságait leginkább a Föld 
gyors forgása és légkörének sekélysége határozza meg 
(Jánosi és Tél, 2012). A felszín az inhomogenitásaival 
(mikroskála) és heterogenitásaival (mezoskála és globális 
skála) járul hozzá az időjárás és az éghajlat nagymértékű 
változatosságához, időtlenségéhez. Ezen első felismerés a 
zseniális numerikus prognosztizőr, Charney (1975) nevé
hez fűződik. Azóta a SVAT-modellezés tudománya elké
pesztő gyorsasággal fejlődött. A tudomány azt is felismer
te, hogy a biofizikai mechanizmusok mellett a biokémiai 
mechanizmusok is (Bonan, 2002) fontosak. Itt jegyezzük 
meg azt, hogy Chamey nem tett különbséget e két mecha
nizmus között. Az éghajlatváltozás folyamata csak mind
két mechanizmus számításba vételével érthető meg.
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Összefoglaló. A tanulm ány a hazai, m eteorológiai alkalm azású SVAT-modellezés (Soil Vegetation Atmosphere Transfer) 
tudom ányának fejlődését tekinti át az I. részben m egadott szem pontok alapján.

Abstract. A review o f  SV A T (Soil V egetation A tm osphere Transfer) models applied in the H ungarian meteorological 
practice is given according to viewpoints presented in part I.

Hazai gyakorlat. A hazai, meteorológiai alkalmazású 
SVAT-modelleket az I. részben bemutatott szempontok 
szerint fogjuk áttekinteni a fejlődési folyamat könnyebb 
összehasonlíthatósága végett. A hazai SVAT-modellezés 
fejlődése az /. táblázatban látható (a táblázat az I. rész 1. 
táblázatának hazai megfelelője). Mivel a fejlődés folya
matát már jellemeztük az I. részben, ezúttal csak a leglé
nyegesebb szempontok felsorolására szorítkozunk.

mázták agrometeorológiai célokra. Az elmélet 
mikrometeorológiai célú megközelítését Endrődi (1980) 
és Weidinger (1986) munkáiban láthatjuk. Az elmélet al
kalmazásánál felmerülő más vonatkozások, pl. az univer
zális függvényekre való érzékenység, vagy a numerikus 
séma meghatározó szerepének elemzése, Weidinger et ál. 
(2000), valamint Ács és Kovács (2001) munkáiban ol
vashatók. A felszín közeli átvitel és a légköri rétegződés

1. táblázat: A magyarországi SVAT-modellek különböző típusai az I. rész 1. táblázatban megadott szempontok szerint. S=talaj, 
V=vegetáció, A=légkör, T=léghőmérséklet, h=potenciális napfénytartam, PET=potenciális evapotranspiráció, ET=tényleges 

evapotranspiráció, FAO=Food and Agricultural Organization, USDA=United State Department ofAgriculture.

SVAT- 
modellek tí

pusai
Kölcsön

hatás
Komponensek, folyamatok

talaj növényzet PÉT ET fenológia ökológia

0. generációs 
modellek V -A - biom T, h - - -

1. generációs 
m odellek S V -A homogén hom ogén

több változó 
függvényé

ben

PÉT függ
vényében - -

2. generációs 
modellek

S -A ,
V -A , S -V

heterogén 
FAO, USDA

biom, növé
nyi életform a - sztóma empirikus -

4. generációs 
m odellek

s -  A,
V -A , S -V heterogén növényi é let

forma -
fotoszinté

zis
szim ulá

ció
allokáció,

szukcesszió

0. generációs SVAT-modellek. Hazánkban a 0. generá
ciós SVAT-modellek alkalmazásának van hagyománya. 
A külföldi tanulmányokhoz hasonlóan mikro- és 
makroskálájú vizsgálatokkal találkozhatunk. Az első ha
zai, biofizikai szempontokat is tartalmazó elemzések 
Szeicz et al. (1969), valamint Endrődi (1974) tollából ol
vashatók. A biofizikai szempontok mélyebb elemzése 
Ács (2003) munkájában látható a növényi és a csupasz 
talaj párolgás folyamatának összehasonlításánál. Egy 
újabb, biofizikai szempontú elemzéssel -  habár klimato
lógia jellegű -  Breuer és Ács (2010) munkájában talál
kozhatunk. Az inverz modellek sajátos, 0. generációs 
SVAT-modelleknek tekinthetők. Ilyen típusú modellek 
kidolgozásával Dunkel et al. (1989), Szabó et al. (1989), 
Szilágyi és Józsa (2009) és Kovács (2011) foglalkoztak, 
és többnyire a tényleges evapotranspiráció becslésére 
használták. Mónin és Obukhov (1954) turbulencia elmé
letét elsőként Antal (1961) és Kissné Tóth (1965) alkal-

kapcsolatának részletesebb elemzésével Ács és Drucza 
(2003) foglalkoztak. A légköri rétegződés és a szinopti
kus helyzetek viszonyát Seres és Ács (2006) taglalták. A 
légköri rétegződés kérdéskörének gyakorlat-orientáltabb 
vonatkozásairól Ács és Vincze (2009) tanulmányából ér
tesülhetünk. A légköri rétegződéssel kapcsolatos vizsgá
latokhoz diagnosztikus modelleket használtak.
A nyomgázok turbulens átvitelének vizsgálatával elsők 
között Horváth (1983) foglalkozott. E munkában Hor
váth (1983) az ammónia felszín közeli átvitelét a neutrá
lis rétegződés feltételezésével becsülte. Horváth et al. 
(2005) az NH3 transzportját már sztratifikált esetben 
számították. A felszín közeli szén-dioxid transzport ha
sonlósági elméleten alapuló vizsgálatát Barcza (2001) 
végezte el. Egy terület CO2 mérlegének légköri rétegző
déstől való függését Haszpra és Barcza (2005) jellemez
te. E tapasztalatokat a szén-dioxid áramok hosszú távú 
mérésében hasznosították (Haszpra et al., 2001). Az
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ózontranszport érzékenységét különböző környezeti té
nyezők változásaira Mészáros et al. (2009) elemezték. 
Koppén (1900) módszerét elsőként Réthly (1933), majd 
később Berényi (1943a) elemezte. A módszer alkalmazá
sával legújabban Fábián and Matyasovszky (2010), majd 
Ács et al. (2010a) is foglalkoztak. Holdridge (1947) 
módszerét hazánkban elsőként Szelepcsényi et al. (2009a, 
2009b) ismertették és alkalmazták. Koppén (1936) és 
Holdridge (1947) módszerét egy globális léptékű adatbá
zison Acs et al. (2010b) hasonlították össze. Eredménye
ik alapján a Holdridge-féle rendszerrel kapott klímaleírás 
megbízhatóbb, mint Köppené, annak ellenére, hogy a 
Köppen-féle rendszer népszerűbb és elterjedtebb. 
Feddema (2005) módszerét hazánkban elsőként Skarbit 
(2012) ismertette és alkalmazta. E kutatás eredményeiről 
a nemzetközi tudományos közösség is értesülhet (Acs et 
al., 2014).
1. generációs SVAT-modellek. Az 1. generációs 
SVAT-modellek közül egyaránt alkalmazták a 
Thomthwaite- és Manabe-típusú modelleket. 
Thomthwaite elképzeléseit hazánkban elsőként Berényi 
(1943b) vizsgálta. Később, az 1960-as években a mód
szer igen népszerű lett (Kakas, 1960; Szász, 1963; 
Szepesiné, 1966). A módszert újabban Acs et al. (2011) is 
elemezték. Az első Manabe-típusú modellek használata 
hazánkban az ELTE Meteorológiai Tanszéke munkatár
sai között (Mészáros, 2003; Acs et al., 2005; Acs és Bre- 
uer, 2006; Ács et al., 2007; Czender et al., 2009) hono
sodott meg. Mészáros (2003) napi léptékben, míg Acs et 
al. (2007) havi léptékben becsülték a talaj vízkészletét. A 
(3 -  mindkét modellben — a relatív hasznos vízkészlet 
függvényében változott. Mészáros (2003) egyszerű lineá
ris közelítést alkalmazott, míg Acs et al. (2007) Mintz 
and Walker (1993) képletét. A 0f területileg változott a 
talajtextúra területi változatosságának megfelelően.
2. generációs SVAT-modellek. A 2. generációs SVAT- 
modellek közül az egyszerűbb, 2-3 rétegű modellek ter
jedtek el. E modellek fejlesztésével Ács (2008) foglalko
zott. A SURFMOD (Surface Flux Model) modellcsalád 
(Ács, 2008) bemutatása alapján láthatjuk, hogy a nö
vényállomány egyrétegű, míg a talaj 2 -3  rétegre van 
bontva. Ács and Hantéi (1998; 1999) részletesen jelle
mezte az S-V  kölcsönhatásokat, ami alapján meggyő
ződhettünk, hogy a transpiráció és a talaj hidraulikus tu
lajdonságai közötti kapcsolat igen erős. A SURFMOD 
modellcsalád mellett az ún. Noah-LSM (National 
Centers for Environmental Prediction—Oregon State 
University-Air Force-Hydro logic Research Lab-Land 
Surface Model; Noah-LSM az OSU LSM (Oregon State 
University Land Surface Model) továbbfejlesztett válto
zata) szárazföldi felszíni sémát is használták. E séma az 
MM5 (Mesoscale Model Fifth-Generation) és a WRF 
(Weather Research and Forecasting) mezoskálájú rend- 
szermodellek szárazföldi felszíni almodellje. A rend- 
szermodelleket a talaj időjárás-alakító szerepének, vala
mint a földhasználat éghajlat-módosító hatásának vizsgá
latára alkalmazták. Az előbbi témakörrel kapcsolatos el
ső tanulmányok Horváth et al. (2007, 2009), Ács et al. 
(2010, 2014), valamint Breuer et al. (2011, 2012) tollá
ból jelentek meg. A földhasználat éghajlat-módosító ha
tását Drüszler (2011) elemezte. A Goudriaan-típusú
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(Goudriaan, 1977) sokrétegű és igen komplex modellek 
alkalmazásával Hunkár (2005), valamint Anda and Löké 
(2005) foglalkoztak. E tanulmányokban a növényállomá
nyok mikroklímáját vizsgálták.

3. generációs SVAT-modellek. Magyarországon -  tu
domásunk szerint -  nem foglalkoztak a 3. generációs 
SVAT-modellek fejlesztésével vagy alkalmazásával. 
Mezőgazdasági célú fejlesztéssel és alkalmazással talál
kozhatunk, ilyen jellegű munka Harnos (2003) értekezé
se. Ez részben logikus is, mert e modellek használata 
szorosan kapcsolódik a GCM-ek használatához. GCM-et 
Magyarországon nem futtatunk, többek között az óriási 
számítógép-kapacitási igénye miatt.

4. generációs SVAT-modellek. Hazánkban a 4. generá
ciós SVAT-modellek közül a DNDC-t (Denitrifícation 
Decomposition) Grosz (2010) és Machon (2011), a 
Biome-BGC-t (Biome-Biogeochemical Cycles) pedig 
Hidy (2010) alkalmazták. Barcza et al. (2009) a 
Biome-BGC modell 4.1.1-es verzióját használták Ma
gyarország CO2 mérlegének becslésére különböző fel
színborítások esetén. Vizsgálataikban négy felszínborí
tást: mezőgazdasági és füves területeket, valamint lomb
hullató és tűlevelű erdőket különböztettek meg. Eredmé
nyeik alapján a C02-mérleg igen érzékeny az időjárás 
alakulására. A Biome-BGC modell egyes moduljainak 
fejlesztésével Hidy et al. (2012) foglalkoztak. A nyom
gáz-emissziók érzékenységét a talaj egyes fizikai és 
biogeokémiai állapothatározóinak változásaira Machon 
et al. (2010), Grosz et al. (2010) és Machon (2011) vizs
gálták. E kutatások részletesebb leírása Machon et al. 
(2010) valamint Machon (2011) tanulmányaiban található.

5. generációs SVAT-modellek. Magyarországon az 5. 
generációs SVAT-modellek még nem terjedtek el. A 
legegyszerűbb, ún. mechanisztikus modellek közül meg
említendő Mészáros and Pálvölgyi (1990) W atson- 
Lovelock-típusú modellje, melyben Watson and 
Lovelock (1983) modelljét „egyszerű légkörrel” (az ún. 
egyszerű légkör üvegházhatású gázból áll, melyben aero
szol-réteg is van, mely módosítja a beérkező sugárzást) 
egészítették ki. Mészáros and Pálvölgyi (1990) eredmé
nyei igazolták Watson és Lovelock következtetését, mi
szerint a vegetáció kömyezetstabilizáló hatással rendel
kezik. Más hasonló, vagy komplexebb modellek haszná
latáról nem tudunk.

Konklúzió. Hazánkban nincs meteorológiai modellfej
lesztő műhely, ennek megfelelően a modellalkalmazók 
táborába tartozó nemzet vagyunk. Láthattuk, hogy a ha
zai gyakorlatban a 0., az 1. és a 2. generációs modellek 
alkalmazása terjedt el. Egyes esetekben az alkalmazások 
mellett alapkutatás-jellegü fejlesztések is folytak (Ács, 
2008; Hidy et al., 2012). Az is észrevehető, hogy egyelő
re több a biofizikai, mint a biokémiai vonatkozású kuta
tás.
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AZ ERŐS NAPKITÖRÉSEK HATÁSA A SZÜLÉSEKRE MAGYARORSZÁGON
INFLUENCE OF THE SEVERE FLARES ON BIRTHS IN  HUNGARY
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Összefoglalás: A környezetünkben zajló folyam atok sokféle hatást gyakorolnak az emberi szervezetre, ezért sok esetben 
megfigyelhető, hogy az em berek életjelenségeit jelentősen befolyásolhatják. A z időjárási hatásokon kívül a kozm ikus té
nyezők befolyása is jelentős lehet. Jelen tanulm ányban a m agyarországi szülésekre ható napkitöréseket (Ha fler) kifejező 
Q -index értékek közül azokat vizsgáltuk, m elyek értéke m eghaladta a 10-es szintet. M agyarországon a Központi Statiszti
kai Hivatal adatai alapján 2004. január 1-től 2009. decem ber 31-ig a születések száma összesen 585 708 volt. A  10-nél 
magasabb Q-index értéket mutató napok előtti 3. és az u táni 5. napok időszakának szülési adatait vizsgálva azt tapasztal
tuk, hogy azokon a napokon, amikor erős napkitörést regisztráltak, szignifikánsan növekszik a szülések száma az előző 
napihoz képest. A  következő csúcs a 10 fölötti Q-index napját követő 5. napon tapasztalható.
Abstract: The processes taking place in our environm ent have different influences on the human body, so in m any cases it 
can be observed that life phenom ena o f  people are affected significantly. In addition to w eather effects, influence o f  cos
mic factors can be significant. In this study those H ungarian births were investigated, when the values o f  solar flares, 
showed by the Q-index, w ere above level 10. A ccording to  the data o f  Central Statistics Office in Hungary the num ber o f 
all births was 585 708 in six years (between 1st January 2004 and 31st D ecem ber 2009). We examined the num ber o f  births 
in period o f  nine days from  the 3rd day before 10 Q-index values and after the 5th day o f  it. W e found significantly higher 
num ber o f births, com pared to the previous day. The next peak  can be found on 5th day after the 10 Q-index values.

Bevezetés és irodalmi áttekintés. A környezetünkben 
zajló folyamatok különféle hatást gyakorolnak az élőlé
nyek szervezetére, így azok életjelenségeit jelentősen 
megváltoztatják. Az időjárás befolyásoló hatásán kívül a 
kozmikus tényezőknek is szerepe van, amit a vizsgálatok 
megerősítettek. Az életjelenségek válaszreakciók formá
jában szoros kapcsolatban vannak az időjárás elemeivel 
és eseményeivel, melyek a közvetlen környezetünkben 
fordulnak elő. Az egyéni érzékenység nagyban növelheti 
a szervezetünk „megpróbáltatásait”. Az orvosmeteoroló
giai kutatásokban az időjárási hatásokat már régóta vizs
gálják a szakemberek hazánkban (Kérdő, 1961; Puskás et 
ál., 2014; Folyovich et al., 2015). Az emberiséget az is 
foglalkoztatja, hogy milyen környezeti elemek előfordu
lása gyorsíthatja a szülés folyamatának indulását. A ko
rábbi hazai és külföldi vizsgálatok megerősítik, hogy az 
időjárás jelentős megváltozása együtt járhat a szülések 
megindulásával (Raics 1972; Driscoll, 1995; Molnár et 
al., 2002; Puskás et ah, 2008; Puskás et al., 2010; Hirsch 
et al., 2011; Gyarmati et al., 2012; Gyarmati és Tar, 
2014). Természetesen a szülések kezdete összefügg a 
kozmikus sugárzás és más kozmikus elemek megváltozá
sával is, mely tényezőket korábban publikáltak a kutatók. 
Ezeket az irodalmakat részletezve mutatjuk be. Zaitseva 
and Pudovkin (1995) Oroszországban az évi születési rá
ta és a Kp-index értéke között talált összefüggést az 1873 
és az 1897 közötti években. Stoupel et al. (2006, 2007) 
kétféle vizsgálatot végeztek Litvániában és Izraelben 
azonos években (1995 és 2002 között), viszont mindkettő 
összefüggésben volt a környezetfizikai aktivitással. 
Litvániában a születések számát, míg Izraelben a kora
szülések számát elemezték. Litvániában azt tapasztalták, 
hogy az újszülöttek havi száma erős összefüggést mutat a 
kozmikus sugárzás havi szintjével, ugyanakkor ellentétes 
a szülés előtt kilenc hónappal számított naptevékenység 
indexével. Az izraeli adatok szerint a kozmikus sugárzás 
és a geomágneses tevékenység indexei korreláltak a ko
raszülésekkel összehasonlítva. Nowinszky és Nowinszky

(1996-1997) vizsgálatai szerint a szülések számának vál
tozására tapasztalható olyan hatás, mely nem az időjárás 
változásának tudható be. A szülések száma a naptevé
kenységet jellemző 27 kHz-en mért atmoszférikus rádió
zajok (SEA) erős ingadozásának napjain, az interplanetá- 
ris mágneses tér szektorhatár átmenete pozitívról nega
tívra váltásakor, földmágneses Kp-index alacsony értéke
in és a zavart (D) napokon, az első- és utolsó holdnegyed 
környezetében, valamint a Hold és a Nap által keltett 
gravitációs potenciál negatív értékein szignifikánsan nö
vekszik, csökken viszont az interplanetáris mágneses tér 
szektorhatár átmenete negatívról pozitívra váltásakor. 
Nie et al. (2002) 1985 és 1995 között 160 000 gyermek 
születése és a napkitörések (Ha flerek) közötti összefüg
gést elemezte. Két születési csúcsot tapasztaltak, az első 
a nagyobb Derek bekövetkezésének napján jelentkezett, 
míg a második 2 -4  nappal később. A tanulmányunkban 
azt vizsgáltuk, hogy a magyarországi szülések számára 
milyen hatással vannak a nagyobb értékű napkitörések. 
Anyag. A Nap kb. 11 éves ciklusokban változik: a ciklus 
elején 3 -4  évig egyre több napfolt jelenik meg és egyre 
hevesebb napviharok törnek ki, majd a maximumot 
elérve csökkenni kezd a napfolttevékenység. Egy-egy 
hevesebb napkitörés során a Nap akár több milliárd tonna 
anyagot is kilövellhet a Föld irányába: a jelenség 
elektromágneses viharokkal jár, ez pedig zavarhatja az 
elektromos berendezések működését a Földön (Gesztesi, 
1997; Gábris et al., 2010). A naptevékenység legjelen
tősebb földi hatásait a Derek okozzák, melyek az 
élőlényekre is befolyással bírnak. A török napfizikusok 
napi Q-index értéket határoztak meg, amely a Derek 
erősségét (intenzitását) és fennállásuk időtartamát veszik 
figyelembe (Őzgüq and Atag, 1989). A Q-index értékeket 
(www.koeri.boun.edu.tr/astronomy)  a világhálón is elér
hetővé tették, aminek a kiszámítása a 

Q =  (i. t)
egyszerű összefüggéssel történik, ahol: i = a Derek intenzi
tása, t = a fennállás időtartama.
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Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal adatai 
alapján 2004. január 1-től 2009. december 31-ig összesen 
585 708 szülést regisztráltak. A hat éves időszak napi 
szülései számának változását vizsgáltuk meg a napkitöré
sek esetén. A vizsgálataink arra terjedtek ki, hogy azon 
napokon (0. nap) milyen változások figyelhetők meg a 
szülések számában, amikor a Q-index értéke 10-nél ma
gasabb.

Módszer. A magyarországi napi szülések számából azon 
napokat vettük figyelembe a vizsgálatban, amikor a Q- 
index értéke meghaladta a 10-es értéket. A vizsgálatok a 
megelőző 3. naptól a követő 5. napig tartottak. így 9 na
pos időszakokat tudtunk feldolgozni, amiből 2004 és 
2009 között 37 fordult elő. Az átlagértékek közötti 
szignifikanciát t-próbával számítottuk.
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1. táblázat A szülések gyakorisága Magyarországon (2004. jan. 1. és 2009. dec. 31. között)

N apok Szülések
száma

Adatszám Napi
átlag

Szignifikancia
számítás

Szignifikancia
értéke Szignifikancia számítás Szignifikancia

értéke
-3 10039 37 271,32 napok (-3 és -2)
-2 9786 37 264,49 napok (-2 és -1)
-1 9492 37 256,54 napok (-1 és 0) 95%
0 10335 37 279,32 napok (0 és 1)
1 9909 37 267,81 napok (1 és 2) napok (-1 és +1)
2 9870 37 266,76 napok (2 és 3) napok (-1 és +2)
3 10091 37 272,73 napok (-1 és +3)
4 10102 37 273,03 napok (-1 és +4)
5 10344 37 279,57 napok (-1 és +5) 95%

Eredmények. Az eredményeinket az 1. táblázat mutatja. 
Megjegyzés: a vastagon szedett számok és betűk mutat
ják a szignifikáns (95%) eltéréseket.

Megvitatás. Az eredményeink azt mutatják, hogy a napki
törések közül azok, amelyek Q-index értéke meghaladja a 
10-es értéket, a szülések megindulásával kapcsolatban van
nak. Az előző napi szülésszámhoz hasonlítva szignifikánsan 
növekedett a 0. napon a szülések száma. Ez összefügghet a 
magas Q-index értékkel. A -1. nap (az erős napkitörés előtti 
nap) szüléseinek számához viszonyítva a következőő napo
kon is magas szülésszámot regisztráltak, mely fokozatos 
emelkedés után az 5. napi maximumot eredményezi. Ez 
megerősíti Nie et al. (2002) második maximumra vonatko
zó megállapításait, bár mi a 2. maximumot az 5. napon ta
pasztaltuk a kínai szerzők 2. és 4. nap közötti eredményei
vel szemben.
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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 m eteorológiai információk gyakorlati alkalm a
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-m inták elsajátításának hiánya, az inform ációforrás rossz megválasztása. Hogy az időjá
rási információk felhasználásának hatékonyságát növelni lehessen, szükség van e hiányosságok pontos feltérképezésére, 
ezt követően pedig egy olyan stratégia kialakítására, am ely az ism eretbővítést és a szem léletformálást egyaránt szolgálja, 
írásunkban egy szakdolgozat keretében elvégzett kérdőíves kutatás eredm ényeit tesszük közzé, amely a korábbi felméré
sekhez képest komplexebb m ódon vizsgálja az em berek informálódási szokásait, az időjárás-előrejelzésekben elhangzó 
fogalmak értelmezését, az inform ációk alapján m eghozott döntéseket.

Abstract. The utilization o f  w eather information, besides helping to make decisions in our daily routine, plays an im 
portant ro le in avoiding w eather emergencies that threaten our physical w ell-being and our material goods. In everyday 
life, the following problems hindering the practical use o f  m eteorological inform ation can be observed among the adult 
population in the areas o f  know ledge, attitudes, and competencies: lack o f factual knowledge, disinterest, unreasonable ex
pectations about forecasts and alarms, incorrect interpretation o f  information due to lack o f  necessary background 
knowledge, lack o f acquisition o f  behavioural patterns that should be followed during weather emergencies, and incorrect 
choice o f  information sources. To improve the efficiency o f  w eather inform ation usage, it is necessary to accurately map 
these deficiencies, and then to  create a strategy w hich serves both knowledge developm ent and aw areness raising. In the 
paper w e present the results o f  a  questionnaire survey conducted for a thesis, w hich examines the information-gathering 
habits o f  people, the interpretation o f concepts heard in w eather forecasts, and the decisions taken based on w eather infor
mation in  a more complex w ay  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

események száma
1200

1. ábra: Természeti katasztrófák a Földön 1980—2012, 
(Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, 2013)

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 elháríthatok 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.
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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,

L É G K Ö R  61. évfolyam (2016)_________________
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, kittié, 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 
Georgiái 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
Milyen gyakran tájékozódik az 
időjárásról? (átlagember)

■ kétszer- háromszor b naponta legalább
eg}' héten egyszer

■ hetente egyszer ■ havonta egyszer
■ kétszer- ■ eseten kén t

háromszor egy ■ nem tájékozódom
hónapban az időjárásról

Milyen gyakran tájékozódik 
az időjárásról? (MET-ÉSZ)

2%

■ naponta ■ kétszer-
legalább háromszor
egyszer egy héten

2. ábra: Időjárásról való tájékozódás gyakorisága 
a két mintában

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.

-A zo k , 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.

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

-A z t, hogy az emberek milyen eszköz segítségével tájé-
M i a  fő oka ann ak , hogy nem  szokta Mi a fő oka annak , hogy nem szokta
figyelembe venni? (átlagember) figy elembe venni? (MET-ÉSZ)
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■ úgy gondolja, hogy önt •  úgy gondolja, hogy
nem érinti feleslegesen adták ki a

riasztást
■ nem tudja eldönteni, hogy ■nem foglalkozik vele 

érinti-e

■ úgy gondolja, hogy' ■ nem tudj a 
feleslegesen adták eldönteni, hogyki a riasztást érinti-e

3. ábra: „ Mi a fő  oka, hogy nem veszi figyelembe 
a riasztást" kérdésre adott válaszok a két mintában

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.

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
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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.
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-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.

-A z  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.

-A zokat 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.

Általában honnan tájékozódik az időjárásról? 
(Több is bejelölhető)

á̂tlagember B MET-ÉSZ
120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

4. ábra : „M ely  honlapokró l tá jékozód ik"  k érd ésre  a d o tt  
válaszok m eg o szlá sa  a  ké t m intában

A met.hu-1, 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) teijedő 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.

________________ L É G K Ö R  61. évfolyam (2016)
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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 fo g  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

A kategóriákat a percentilis szabály figyelembevételével 
készítettük el. Először azt néztük meg, hogy az átlagem
ber és a MET-ESZ-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-ESZ-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-

Amikor időjárás-jelentést néz a televízióban, mennyire fontosak 
Önnek a következő tulajdonságok?

■ átlagember ■ MET-ÉSZ

tartalmazzon egyéb, az időjárással 
összefüggő szezonális információkat.

tartalmazzon orvosmeteorológiát 

megbízható legyen az előrejelzés 

szimpatikus legyena bemondó 

látványos legyen 

mindig friss információval szolgáljon

hosszú, részletes információkat 
tartalmazzon

rövid, tömör információt tartalmazzon

4,85
4,92

A m ikor az interneten tájékozódik az időjárásról, mennyire 
fontosak Ö nnek a következő tulajdonságok?

■ átlagember »MET-ÉSZ

folyamatosan frissüljenek a mért adatok, az 
aktuális időjárást mutassák

legyenek friss, elérhető radarképek

én is tölthessek fel adatokat, mint amatőr 
észlelő

hivatásos meteorológus készítse az előrejelzést 

milyen a honlap arculata 

milyenek a piktogramok (ábrák) 

van-e hosszútávú előrejelzés 

egyszerű fogalmazás mód 

előrejelzések beválása

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

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”.

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%).
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Ön szerint melyik esetben fog éjszaka jobban lehűlni 
a levegő? (átlagember)

ha derült, csillagos az égbolt

ha felhős, bonilt az égbolt
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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

L É G K Ö R  61. évfolyam (2016)_________________
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
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8. ábra: A kitöltők tájékozottság szerinti megoszlása 
a két mintában

■ 1. átlag alatt tájékozottak ■ 2. átlagosan tájékozottak
■ 3. átlagon felül tájékozottak

9. ábra: Az életkor és a teszt eredménye közötti összefüggés 
az átlagember-mintában

Iskolai végzettség és a teszt összefüggése (N=501) 
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10. ábra: Az iskolai végzettség és a teszt eredménye közötti ősz- 
szefüggés az átlagember-mintában

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.

■ 1. átlag alatt tájékozottak ■ 2. átlagosan tájékozottak
■ 3. átlagon felül tájékozottak

11. ábra: Tudományterület iránti érdeklődés és a teszt 
eredményének összefüggése az átlagember-mintában

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
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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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A SZIMMETRIKUS INSTABILITÁS MEGJELENÉSE A 2014. DECEMBER ELEJI 
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PRESENCE OF SYMMETRIC INSTABILITY IN THE CASE OF FREEZING RAIN IN  
HUNGARY AT THE BEGINNING OF DECEMBER 2014

Állaga Tamás, Simon André, Kolláth Kornél
Országos Meteorológiai Szolgálat, 1024. Budapest Kitaibel Pál utca 1. 
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Összefoglalás. A dolgozat a 2014. december 1-jei nagy mennyiségű csapadék keletkezésének dinamikai okait vizsgálja. A 
csapadék struktúrája, valamint az ECMWF és AROME numerikus modellek kimenetei alapján arra lehetett következtetni, 
hogy Magyarország térségében feltételes szimmetrikus instabilitás, illetve gyenge szimmetrikus stabilitás alakult ki. Ez erős 
ferde áramlásokhoz, ill. konvekcióhoz vezethetett annak ellenére, hogy a légkör rétegződése vertikális irányban többnyire sta
bil volt. A labilitás feltételeinek teljesülését többféle diagnosztikus eljárás segítségével ellenőriztük: az ekvivalens potenciális 
örvényesség térképeivel meghatároztuk az instabil területeket, majd az ekvivalens potenciális hőmérséklet és abszolút 
geosztrófikus momentum mezőkből készített vertikális metszetek segítségével elkülönítettük a különböző labilitási formákat.
Az eredmények összhangban vannak a szimmetrikus instabilitásról külföldön publikált ismeretekkel és esettanulmányokkal.
Abstract. The study investigates the dynamical background of the heavy precipitation event on 1st of December 2014. 
From the structure of the precipitation and (from) the outputs of the ECMWF and AROME numerical models, it was pos
sible to state that conditional symmetric instability or weak symmetric stability was present in the region of Flungary. This 
could have triggered intense slantwise motions or convection, despite of the stable vertical stratification of the atmosphere.
We provided analyses of the environment with several diagnostic methods, particularly with aid of vertical cross-sections 
of equivalent potential temperature and absolute momentum and with equivalent potential vorticity charts. The results are 
in accordance with the known concepts and case studies of symmetric instability published abroad.

Bevezetés. A légkör leglátványosabb, legjelentősebb és 
sokszor leghevesebb mozgásait különböző instabilitások 
hozzák létre. Ezek irányuk (horizontális vagy vertikális), 
méretük (mezoskálájú vagy szinoptikus nagyságrendű) 
alapján csoportosíthatók és vizsgálhatók. Az egyik speci
ális, átfogóan mindössze a múlt század ’70-es évei óta 
vizsgált jelenség a szimmetrikus instabilitás (Schultz és

1. ábra: Abszolút geosztrófikus momentum (Mg) és izentróp (6) 
felületek egymáshoz viszonyított, idealizált helyzete szimmetri
kusan instabil esetben (a közép-troposzférában). Az ug a geo
sztrófikus szél irányát mutatja. Az A, B és C helyzetek a szö
vegben említett idealizált „csövek" áthelyeződésére utalnak.

Schumacher, 1999). Jelentőségét az adja, hogy felszaba
dulása során erős, akár néhány m s'-os ferde feláramlások is 
létrejöhetnek, melyek heves, sávos csapadékot okozhat
nak olyan környezetben is, ahol más instabilitás nem lép 
fel. Újabb kutatások szerint bizonyos erős fútóáramlások 
(sting jet) létrejötte is ehhez a jelenséghez köthető 
(Martinez-Alvarado et al., 2008). Az instabilitás Kárpát

medence térségében történő megjelenését ez idáig publi
kációk nem vizsgálták, esettanulmányok nem születtek, 
ezért hazánk időjárásának alakításában való szerepe is
meretlen. Jelen tanulmányban ezen speciális, Európában 
kevéssé kutatott jelenség megjelenését vizsgáljuk a 
2014. november végi -  december eleji jelentős károkat 
okozó ónos esős helyzet kapcsán. Az erős melegfront, a

2. ábra: 2014.12.01. (0 UTC) sematikus képe. „AJM”, „AeofMeoo" 
talajszinti, ill. magasabb rétegek (~600 hPa) alacsony és magas 
nyomás központjai. Nyilazott vonal az áramlás fő  iránya 600 
hPa-on. „FA" a futóáramlás helye és iránya. „Sí”, ahol más 
konceptuális modellek (Novak et al., 2004) alapján is várható volt 
a szimmetrikus instabilitás és sávos csapadék előfordulása.
csapadékzóna sávos jellege, a telített légkör mind arra 
engedtek következtetni, hogy fennállhattak a szimmetri
kus instabilitás létrejöttéhez szükséges feltételek.
A következőkben röviden bemutatjuk a szimmetrikus in- 
stabilitás elméletét, a diagnosztikus módszereket, a fel
használt adatokat, valamint eredményeinket és következ
tetéseinket.
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3. ábra: Balra: 850 hPa-os pszeudo-ekvivalens potenciális hőmérséklet (K) és 500 hPa-os geopotenciál (m), további ábrákon 
megjelenített vertikális metszetek iránya: A~B vonal. Jobbra: a budapesti rádiószondás felszállás eredménye 12.01. 0 UTC.

4. ábra: kompozit radarképek (reflektivitás, dBz) 2014. november 30-án 21 UTC-kor (bal felső), december 1-jén 0 UTC-kor 
(jobb felső), 6 UTC-kor (bal alsó) és 9 UTC-kor (jobb alsó). A csapadéksáv fokozatosan szűkült és intenzívebbé vált.

A szimmetrikus instabilitás elmélete. A vertikális fel
áramlások létrejöttéhez szükséges a különböző meteoroló
giai paraméterek instabil rétegződése, például a szélmező 
vagy hőmérséklet speciális konfigurációja. Tegyük fel, 
hogy a baroklin légkör mind a horizontális (tehetetlensé
gi), mind a vertikális (gravitációs) kitérésekkel szemben 
(legalábbis gyengén) stabil marad. Ilyen helyzetben is le
hetséges, hogy egy megfelelő, „ferde” irányban kitérített 
légrészecske gyorsulást szenved. A szimmetrikus instabili
tást kutató tanulmányokban (Schultz and Schumacher,
1999) a labilitási kritériumokat vertikális keresztmetszetek 
segítségével kutatják. Ezeknek a metszeteknek az iránya 
általában merőleges a termikus szélvektorra és a meleg le

vegő felé mutat. Az elméletben a geosztróf áramlás ideali
zált, végtelen „csövek” mentén zajlik az x-tengely mentén 
(nyugatról keletre). A tehetetlenségi (inerciális) stabilitást 
az abszolút geosztrófikus momentum,

Mg = ug -  />>
ahol ug a geosztrófikus szélkomponens,/a Coriolis paramé
ter, segítségével lehet definiálni, melynek részletes leveze
tése, többek között, Markowski és Richardson (2010) 
légkördinamikai tankönyvében is megtalálható. Tehetetlen
ségi instabilitás akkor lép fel, ha az adott nyomási felületre 
vonatkoztatva észak felé oly mértékben növekszik a nyugati 
szél sebessége, hogy az anticiklonális relatív örvényesség 
túlszárnyalja a planetáris örvényességet.
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Az 1. ábrán bemutatott helyzetben a momentum a hideg 
levegő felé csökken <  OJ, emiatt ha a „csövet” az
A pontból C-be próbáljuk elmozdítani, olyan erő lép fel, 
ami azt visszatéríti. Az izentróp felületek mentén viszont
a momentum növekszik, (—-^1 >  0, emiatt az A-ból

v d y  )  g

B-be elmozdított cső tovább gyorsulhat.
A szimmetrikus instabilitás tehát olyan környezetre jel-
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(Conditional Symmetric Instability -  CSI). Ebben az 
esetben a csövek a virtuális 9V vagy az ekvivalens poten
ciális hőmérséklet, 9e felületei mentén helyeződhetnek át. 
Az instabilitás felszabadulásakor az emelkedő levegőben 
kondenzáció indulhat meg, mely tovább erősítheti a fel
áramlást, úgynevezett ferde konvekció (Slantwise 
Convection) jön létre (Emanuel, 1983). Nem hidrosztati
kus légkörben, orografikus vagy más kényszerek miatt a 
csövek ferde áthelyeződése a konstans 6 vagy 0e felüle-

5. ábra: 600 hPa-os EPV (kék és piros színezés) és 500 hPa-os geopotenciál (fekete vonalak) 2014. december 1-jén 0 UTC- 
kor az ECMWF (bal) és AROME (jobb) adatokból számítva. A negatív EPV területeket a fehér és piros színezés jelöli ki. A 

könnyebb ábrázolhatóság miatt az EPV értékek 105-szerese van megjelenítve.

6. ábra: Ekvivalens potenciális hőmérséklet (zöld vonal), abszolút momentum (fekete vonal) és EPV (kék és piros színezés) 
vertikális keresztmetszete a 3. ábrán bemutatott EK-DNy-i vonal mentén, 2014.11.30. 21 UTC, az ECMWF (bal) és az 

AROME (jobb) adatok alapján. A kék kör gyengén szimmetrikusan stabil területet jelöl. A könnyebb ábrázolhatóság miatt az 
EPV értékek 105 -szerese van megjelenítve. A szaggatott vonal a frontális zóna helyzetét mutatja.

lemző, ahol az abszolút momentum felületei jobban dől
nek a hideg levegő felé, mint az izentróp felületek. Az 
instabilitás felfogható úgy is, mint tehetetlenségi instabi
litás izentróp-felületek mentén, illetve gravitációs insta
bilitás a momentum-felületek mentén. Az elnevezés ere
dete kissé nehezen visszavezethető a szakirodalomban, 
de feltehetőleg arra utal, hogy az instabilitás független az 
egyik horizontális koordinátától (Bennets and Hoskins, 
1979). Amennyiben az instabilitás csak akkor lép fel, ha 
a levegő az áthelyezett rétegekben telítetté válik, akkor 
feltételes szimmetrikus instabilitásról beszélünk

tektől eltérő pályákat is követhet (Bluestein, 1993).
A jellegzetes sávos csapadékrendszerek, illetve ferde fel
áramlások kialakulásához nem feltétlenül szükséges, hogy a 
légkör szimmetrikusan instabil legyen. A ffontogenezis ha
sonló struktúrákat képes létrehozni, illetve gyakran a két fo
lyamat egyszerre lép fel, ilyenkor elkülönítésük szinte lehe
tetlen. Kimutatták továbbá, hogy frontogenezis során a fel
áramlási csatornák beszűkülnek és megerősödnek, ha a lég
kör szimmetrikusan gyengén stabil (Emanuel, 1985). 
Baroklin környezetben tehát sávos csapadékrendszerek 
ezen folyamatok együttese által is létrejöhetnek.



A szimmetrikus instabilitás megjelenése a valós légkör- Ián, légtömegen belül is nagyméretű konvektiv rendsze- 
ben radarmérések, szondázások, illetve modelleredmé- rek környezetében.
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7. ábra: Relatív nedvesség (%, bal) és co (0,1 Pás'1, jobb) keresztmetszete az A ROMÉ modell alapján a 3. ábrán bemutatott
EK-DNy-i vonal mentén 2014. november 30-án 21 UTC-kor.

8. ábra: Vertikális sebesség (ms'1, színezve), potenciális hőmérséklet (K, vonalak) és áramlás (ms'1, nyíl) az AROME modell 
alapján (bal); radar reflektivitás (dBz.jobb) keresztmetszetei a 3. ábra EK-DNy-i vonala mentén 2014.11.30. 21 UTC.

9. ábra: Relatív nedvesség (%, bal) és co (0,1 Pás'1 .jobb) keresztmetszete az AROME modell alapján a 3. ábrán bemutatott
EK-DNy-i vonal mentén 2014. december 1-jén 6 UTC-kor.

nyék alapján erős baroklin zónákban jellemző, ahol nagy 
a vertikális szélnyírás, közelítőleg teljesül a geosztrófia, 
illetve telített és gravitációsan stabil a légkör. Ilyen terü
letek elsősorban mérsékeltövi ciklonokban fordulnak elő, 
leginkább melegfrontok felsiklási zónájához kötődve (2. 
ábra). Ilyenkor a melegebb levegőben jellemzően 
konvektiv, a frontfelület mentén szimmetrikus instabili
tás van jelen, a hidegebb levegőben pedig neutrális a ré
tegződés (Schultz és Schumacher, 1999). Bár az instabili
tás főleg frontokhoz kötődik, de kimutatható kisebb ská-

Diagnosztikus paraméterek. Bár a szimmetrikus insta
bilitásnak jelentős szerepe lehet egyes nagy csapadékot 
adó rendszerek kialakulásában, az operatív munkában 
előrejelzések készítésekor nem veszik figyelembe. Ennek 
oka, hogy ugyan a modellek dinamikájukban lehet, hogy 
képesek leírni ezeket a ferde áramlásokat, de az előrejel
zés során felhasznált modell-outputokból ez nem azono
sítható egyértelműen.
Lehetőség van azonban speciális paraméterek előállításá
ra, melyeket egyéb légköri állapothatározókkal együtt
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vizsgálva következtethetünk a labilitás jelenlétére. A di
agnosztikához két módszert használtunk fel: ekvivalens 
potenciális örvényességi (Equivalent Potential Vorticity 
-  EPV) mezőket (Moore és Lambert, 1993), illetve spe
ciális vertikális keresztmetszeteket hoztunk létre. Az

L É G K Ö R  61. évfolyam (2016)_________________
ahol az r |g a geosztrófikus abszolút örvényesség és 6e az 
ekvivalens potenciális hőmérséklet. Az abszolút geo
sztrófikus momentum (Mg) alkalmazásával átalakítások 
(és elhanyagolások) után, kétdimenziós áramlás esetén a 
következő képletet kapjuk:

10. ábra: Ekvivalens potenciális hőmérséklet (zöld vonal), abszolút momentum (fekete vonal) és EPV (kék és piros színezés) vertikális 
keresztmetszete a 3. ábrán bemutatott ÉK -  DNy-i vonal mentén 2014.12.01. 6 UTC; ECMWF (bal), AROME (jobb) adatok alapján. 
Kék kör szimmetrikusan gyengén instabil, ill. gyengén stabil, valamint inerciálisan instabil (kör bal alsó része) területet jelöl. 
ECMWF modellben ez nem, ill. csak időben kissé eltolódva jelent meg. Az ábrán az EPV értékek 105-szerese van megjelenítve.

11. ábra: Vertikális sebesség (ms'1, színezve), potenciális hőmérséklet (K, vonalak) és áramlás (nyíl, ms'1) AROME modell 
alapján (ms'1, bal), radar reflektivitás (dBz, jobb) keresztmetszetei a 3. ábra EK -  DNy-i vonala mentén 2014.12.01. 6 UTC.

12. ábra: ECMWF adatokból számított MUCAPE (Jkg ‘) 2014.11. 30. 21 UTC, (bal) és 12.01. 6 UTC (jobb).

EPV a háromdimenziós potenciális örvényesség (Bennets 
és Hoskins, 1979; Marquet, 2014) egyik formája, és a 
következő módon definiálják:

EPV — —gr]g ■ V0e, (1)

Értéke negatív, ha 0 e izovonalai meredekebbek, mint Mg 
izovonalai, mely a feltételes szimmetrikus instabilitás 
kritériuma. Kiszámításával térképesen meghatároztuk
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azon területeket, ahol az instabilitás felléphet. A speciáli
san irányított vertikális metszetek segítségével, melyeken 
a &eés Mg izovonalait tüntettük fel, megállapítható, hogy 
a rétegződés valóban alkalmas volt-e a CSI kialakulásá
hoz és felszabadulásához. Ezen kívül a metszeteken 
vizsgáltuk a relatív nedvesség és feláramlás eloszlását is. 
Előbbit a telítés teljesülése és az instabilitás típusának, 
utóbbit az ómega és vertikális sebesség illetve szélvekto
rok segítségével az áramlások erősségének meghatározá
sára végeztük. A szélvektorok horizontális komponensét a 
metszetre vetített szélkomponensből számítottuk. A verti
kális komponenst az ábrázolhatóság miatt százzal szoroz
tuk, mivel sokkal kisebb (nagyságrendileg néhány cms"1 
vagy dms"1) a szél horizontális komponenséhez képest. 
Adatok. A vizsgálatokban segítségünkre voltak az Or-

az előnye, hogy alkalmas az ebben a környezetben meg
jelenő konvektív jelenségek explicit leírására, melyet az 
is mutat, hogy a vizsgált helyzetekben a csapadék struk
túráját a modell az operatív futás során is igen jól jelezte 
előre, ezért választottuk az összehasonlítás alapjaként. 
Esettanulmány. 2014. november végén -  december ele
jén egy erős melegfront érte el a Kárpát-medencét (3. áb
ra bal oldalt), melyből több napig intenzív csapadék hul
lott, és főleg a Budai-, Pilis-Visegrádi hegység, a Bör
zsöny és a Mátra magasabban fekvő részein okozott ónos 
eső formájában jelentős károkat az erdőállományban 
(Kolláth et al., 2015). A csapadék végig szembetűnően 
sávos jellegű volt, időnként pedig záporos gócok jelentek 
meg benne (4. ábra). Egyes tanulmányokban (Horváth és 
Nagy, 2014) már korábban feltételezték, hogy a csapadék

13. ábra: Mért radar reflektivitás (bal), 1 órás csapadékösszegek (jobb) az AROME modell alapján 2014.11.30. 21 UTC (fent)
illetve 2014.december 1-jén 6 UTC (lent)

szágos Meteorológiai Szolgálat radarmérései, rádiószon
dás felszállások, a számításokat pedig az ECMWF 
(Persson, 2011) és AROME (Szintai et ál., 2015) model
lek netCDF kimenetein végeztük el. Előbbi 0,125 fokos 
ekvidisztáns horizontális rácsú és 137 vertikális hibrid 
szintet tartalmazó hidrosztatikus, utóbbi 2,5 km-es hori
zontális felbontású és 60 vertikális szintet tartalmazó 
nem-hidrosztatikus modell. Az EPV számításánál hasz
nált AROME modell hőmérséklet, geopotenciál és szél 
mezőit filterekkel simítottuk, evvel csökkentve a mester
séges vagy nagyon kis skálájú (mezo-gamma) hullámok 
befolyását. Az EPV ugyanis jellemzően a makroszi- 
noptikus vagy mezo-alfa skálán kialakuló szimmetrikus, 
illetve feltételes instabilitás körülményeit írja le. A fi
nomfelbontású, nem hidrosztatikus modellnek viszont az

struktúrája és viszonylag erős intenzitása összefügghet a 
szimmetrikus instabilitással. A két különböző modellből 
számított 600 hPa-os EPV mezők (5. ábra) alapján látha
tó, hogy december elsejére virradó éjjel Magyarország 
területén közelítőleg a melegfront vonala mentén megje
lentek negatív EPV értékek, ami a konvektív és szimmet
rikus instabilitás feltétele. A szükséges vertikális kereszt- 
metszeteket a melegfrontra merőlegesen, EK-DNy irányí
tottsággal készítettük el, hogy eldönthessük, a konvektív 
és szimmetrikus instabilitás milyen arányban lehetett fele
lős a csapadék kialakításában.
A november 30. 21 UTC időpontban a vertikális metsze
tek alapján a front érkezése kissé labilizálta az alacsony 
szintek légrétegeit (6. ábra), mivel a 0, a magassággal 
csökken, és emiatt erősen negatív EPV értékeket látha-
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tünk. Viszont ezeken a területeken nem állt rendelkezésre 
elegendő nedvesség a felhő- és csapadékképződéshez (7. 
ábra). Középszinteken (4-7 km magasságban, a 6. ábrán 
kék körökkel jelölve) viszont a felsiklási zónában gyenge 
szimmetrikus stabilitás és telítés jelenléte mellett az 
AROME modell alapján létrejöttek néhány dms'1 nagy

kőn nyíllal jelölve) létrejött erősen negatív omega-val 
rendelkező feláramlási sáv keletkezésében olyan nem- 
konvektív jelenség lehet a felelős, ahol a vertikális szél
nyírás és a meredek izentrópok szimmetrikusan instabil 
rétegződésre utalnak. Ez a jelleg egész reggel és délelőtt 
kimutatható volt, és a csapadéksáv fokozatos szűkülésé
vel és erősödésével járt együtt a radarmérések alapján (4. 
és 11. ábra). A folyamat végén, a 10. ábrán jobb oldalt 
is láthatóan feltehetőleg a mezoléptékü folyamatok (erős 
vertikális áramlások, nyomási perturbációk stb.) hatása
ként létrejött a feláramlási sáv környezetében kis terüle
ten tehetetlenségi instabilitás, így ekkor ott már szimmet
rikusan feltehetőleg nem volt labilis a légkör.A metsze
teken látható, hogy konvektív, tehetetlenségi és szimmet
rikusan instabil területek igen közel, egymás felett, mel
lett helyezkedhetnek el. Az egyik instabilitás felszabadu
lása triggerként hathat a másik felszabadításához, 
labilizálhatja az addig az adott instabilitásra nézve stabil 
rétegeket. Esetünkben a csapadéksávok, valamint a ré
tegződés jellege az ún. leskálázó fejlődésre utal (Schultz

14. ábra: Radar reflektivitás és a vertikális keresztmetszet vonala (balra fent), a reflektivitás vertikális keresztmetszete (bal 
oldal), valamint az ekvivalens potenciális hőmérséklet (zöld vonal), abszolút momentum (fekete vonal) és EPV (kék és piros 

színezés) vertikális keresztmetszete (jobb oldal) 2014. november 30-án 22 UTC-kor.
A záporos, intenzív csapadék az alacsonyszintű erősen negatív EPV értékű területen hullott.

ságrendű ferde feláramlások, melyek jól egybeesnek a fő 
csapadéksávok elhelyezkedésével is (8. ábra). A Sawyer- 
Eliassen egyenlet alapján ffontálzónákban a szimmetrikus 
stabilitás mértéke, elsősorban a potenciális örvényességen 
keresztül, szabályozza a feláramlások különböző kénysze
rekre adott válaszát. Kisebb stabilitás esetén a feláramlás 
keskenyebb, erősebb lesz, mint nagyobb esetén (Thorpe 
and Emanuel, 1985). Ebben az esetben feltehetőleg a fron
tális emelés, a frontogenezis játszhatta a fő szerepet, de a 
gyenge szimmetrikus stabilitás hatására a feláramlási csa
tornák beszűkülhettek, intenzívebbé válhattak, hozzájárul
va a többszörös sávos jelleg kialakításához. December 1- 
jén reggelre a csapadékzóna egyre inkább egyetlen, kes
kenyebb, de igen intenzív sávba kezdett rendeződni (4. 
alsó ábrák). A front felsiklási zónájában továbbra is ki
mutathatóak emelkedő mozgások, a magassági áramlás 
erősödésével keskeny és erős feláramlások is diagnoszti
zálhatok telített környezetben (9. ábra). A  0 e és Mg 
izovonalait ábrázoló metszet (10. ábra) alapján látható, 
hogy hozzávetőleg a 300. horizontális km-nél (az ábrá-

and Schumacher, 1999). A front környezetében kis terü
leten fennálltak a CSI számára alkalmas feltételek, de azt 
nem lehet tudni, hogy fel is szabadult-e, illetve milyen 
mértékben vehetett részt a csapadékképződésben. To
vábbi lehetőség, hogy a CSI hamar vagy korábban fel
szabadult, és erre csak a szimmetrikusan semleges terüle
tek utalnak, ahol 0 e és Mg izovonalai párhuzamosan fut
nak. A(z emelt) konvektív instabilitás jelenlétének ellen
őrzésére az ECMWF adatokból számított MUCAPE 
(Most Unstable CAPE) értékeit tekintettük, mely a talaj 
és az 500 hPa-os szint között több magasságból indítja a 
légrészecskét. Bár ennek értéke november 30. 21 UTC és 
december 1. 9 UTC között nem volt nulla (12. ábra), de 
a jellemzően 2-5 , maximálisan 20 Jkg_1-os értékek elha
nyagolhatóak a komolyabb feláramlások tekintetében. Az 
AROME által előrejelzett csapadék struktúrájában igen 
jól tükrözte a valóságos folyamatot, mely jó  indikátora 
lehet annak, hogy a modell képes leírni a szimmetrikus 
instabilitás és frontogenezis együttes megjelenésével járó 
folyamatokat (13. ábra). A  fő sáv pontos helyzetét, illet
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ve a vezető élénél megjelenő intenzívebb gócokat azon
ban nem „fogta meg” jól, tehát pusztán a csapadék 
parametrizációra hagyatkozva a lehulló mennyiség he
lyenként alulbecsülhető volt. A  14. ábrán látható metsze
tek alapján viszont elmondható, hogy az alacsonyszinten 
megjelenő erősen negatív EPV értékű terület alapján az 
emelt konvekció jól előrejelezhető, holott a MUCAPE 
értékek erre kevésbé utaltak.

Összefoglalás, a vizsgálat további lehetőségei. A 2014. 
december 1-jei helyzet az első jelentősebb, Magyaror
szágon előforduló eset volt, ahol sikerült kimutatni a 
szimmetrikus instabilitást, bár korábban az EPV-t és a 
vertikális metszeteket más helyzetekben is vizsgáltuk 
(Állaga, 2015). A szimmetrikus instabilitás konceptuális 
modelljei alapján valószínűsíthető, hogy más helyzetek
ben is, jellemzően a mediterrán ciklonok melegfront előt
ti szakaszában, hasonló környezeteket találhatnánk. Meg
felelő helyzetek jellemzően a téli időszakban fordulhat
nak elő, ugyanis nyáron a vertikális instabilitás és mély 
konvekció a domináns.

Összefoglalásként kiemelhetjük, hogy
-  a szimmetrikus instabilitás (vagy gyenge szimmetri

kus stabilitás) a Kárpát-medence térségében is megje
lenhet, jellemzően téli helyzetekben, frontális zónák 
mentén. Ilyen régiókban intenzív, konvektív-jellegü 
csapadéksávok is megfigyelhetők, melyek idővel be
szűkülhetnek.

-  a gyenge szimmetrikus stabilitással rendelkező réte
gekben viszonylag erős vertikális áramlások alakul
hatnak ki akkor is, mikor más paraméterek (pl. 
MUCAPE) alapján vertikálisan stabilnak tűnik a lég
kör. Ennek jó mutatója a negatív vagy gyengén pozi
tív EPV közel telített környezetben (80%-nál maga
sabb relatív nedvesség).

-  a felszabadult szimmetrikus instabilitás mértékét és 
annak pontos hatását a vertikális sebességre vagy a 
csapadék mennyiségére jelenleg nehéz megállapítani. 
Valószínű, hogy ez a jelenség kisebb skálán 
konvektív vagy tehetetlenségi instabilitást 
triggerelhet, ilyenkor inkább csak közvetett (bár fon
tos) hatással van az észlelt csapadékrendszerek inten
zitására.

További kutatások célja lehet a diagnosztikus módszerek 
finomítása, pl. az instabilitással kapcsolatos elérhető po
tenciális energia (SCAPE) kiszámításával. Trajektóriák 
készítésével lehetővé válna a rétegek ferde irányú áthe
lyeződésének nyomon követése. Az ilyen és ezekhez ha
sonló diagnosztikai eszközök segíthetnek az időjárási 
helyzetek megértésében és a finomfelbontású modellek 
kimeneteinek (pl. vertikális mozgások, csapadék) értel
mezésében. A jelenség észlelések segítségével történő 
diagnosztikájához speciális mérésekre (pl. Doppler radar 
mérésekből vagy sűrűbb windprofiler hálózatból szárma
zó 3D szél analízisekre) lenne szükség, ami jelenleg ne
hezen beszerezhető vagy üzemeltethető operatívan. Emi
att a szimmetrikus instabilitás diagnosztikájának verifi-

kációja továbbra is inkább kvalitatív marad (radaros csa
padékmérések, illetve modell analízisek alapján).
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SÁROSPATAKON TARTOTTÁK A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG
36. VÁNDORGYŰLÉSÉT

THE 36th BIENNIAL ITINERANT CONFERENCE OF HUNGARIAN  
METEOROLOGICAL SOCIETY WAS HELD IN  SÁROSPATAK

A Meteorológiai Társaság 1955 óta, eleinte évente, majd kétévente 
megrendezésre kerülő Vándorgyűlését, amely immár a 36. ebben a so
rozatban, 2016. augusztus 25-26-án, Sárospatakon tartotta. Legutóbb 
1967-ben volt a Vándorgyűlés Patakon, a Jégeső elhárítás Magyaror
szágon témában, ami akkor egy nagyon új, fejlesztésre váró területnek 
számított. Az idei év témaválasztása szélesebb volt: Meteorológia, 
Fenntarthatóság, Éghajlatváltozás. A hely kiválasztásában közreját
szott, hogy Patakon majd félévszázada járt a Társaság, s az is, hogy a 
helyiek nagyon szívesen invitálták közösségünket. Köszönetét kell 
mondanunk a szervezés megkezdésekor még főiskolai kar vezetőjének 
Kelemen Juditnak, az ötlethez való készséges hozzáállásáért, és 
Stóka György intézetigazgatónak, aki személyes közreműködésével, 
egyszemélyes helyi szervezőként mindent megtett azért, hogy a meteo
rológusok összejövetele zavartalanul megvalósuljon, s a kollégák nem
csak szakmai, hanem egyéni látogatóként is nagyon jól érezzék magu
kat a magyar történelem fontos színhelyén, Arpádházi Szent Erzsébet 
szülőhelyén, az ősi diákvárosban. A Vándorgyűlés szakmai előadásait 
az Eszterházy Károly Egyetem (Eger) Sárospataki Comenius Campusá- 
nak dísztermében tartottuk. A korábbi gyűlések gyakorlatától eltérően, 
ezúttal nem volt regisztrációs díj, annak reményében, hogy a díjmentes 
konferenciára többen fognak jelentkezni. Ez a várakozás sajnos nem tel
jesült. A Vándorgyűlésre 54-en regisztráltak. Az 5 protokoll résztvevő 
mellett még 3 külső érdeklődő is felkereste a gyűlést. Hagyományosnak 
mondható módon az ELTE Nyári iskolájának mintegy tucatnyi résztve
vője is meghallgatott néhány előadást. Elmondhatjuk, hogy a Vándor- 
gyűlést felkeresők száma elérte a 75 főt. A Vándorgyűlésre 24 előadás
sal és 8 poszterrel jelentkeztek. A szakmai program előtt meleg szavak
kal és az éghajlatváltozás kérdése iránti őszinte érdeklődéssel köszön
tötte a megjelenteket Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselő
je Sikora Attila, Sárospatak alpolgármestere, Kelemen Éva a járási hiva
talvezető, Öllé János, az EKE rektorhelyettese és Kelemen Judit főigaz
gató. A megnyitó keretében az MMT egy szerény ajándékkal köszönte 
meg Stóka Györgynek szíves közreműködését. A plenáris ülés kereté
ben Feiler József Nemzetközi klímapolitika - Párizs után, Mika János 
A meteorológia kihívásai és lehetőségei az ENSZ Fenntartható Fejlődé
si Célok (2016-2030) megvalósításában, majd az MMT külföldi tiszte
leti tagja Pavol Nejedtík tartott előadást Drought monitoring in Slovakia 
címmel. A szekciót Puskás János tudománytörténeti előadása zárta: Re
formátusok a klímakutatásban. A Statisztikus és alkalmazott klimatoló
gia szekció levezető elnöke Radics Kornélia, míg a szekció összefogla
lója, a Vándorgyűlések történetében először élve ezzel a lehetőséggel, 
Pongrácz Rita volt. Az elhangzott előadások: Kocsis Tímea, Törcsvári 
Zsolt, Anda Angéla: Különböző idősorelemzési vizsgálatok eredménye
inek összehasonlítása egy meteorológiai adatsoron; Bihari Zita, Lakatos 
Mónika, Szentimrey Tamás: Rácsponti adatbázisok az éghajlat megfi
gyelésére Magyarországon és környezetében; Dobi Ildikó: Műholdas 
alapú szolár atlaszok áttekintése; Baranka Györgyi: Várostervezési esz
közök a hőszigethatás csökkentésére; Németh Ákos: Amit ma a turiszti
kai klímaindexekről tudni lehet; Sebők István: Milyen kihívásokkal kell 
szembenéznünk a klíma, az éghajlat megfigyelésekor? Lakatos Mónika, 
Wiedinger Tamás, Bihari Zita: PannEx -  egy formálódó kutatási 
együttműködés a Kárpát-medencében.
A tervezett poszter-bemutató szekció az eredetileg tervezett formájában, 
az erős időbeli csúszás miatt elmaradt, de a poszterek kiállítása termé
szetesen megtörtént, s szintén újdonságként a Vándorgyűlések történe
tében poszter-versenyre került sor. A résztvevők szavazhattak a legjobb 
poszterre. A legtöbb szavazatott kapott poszter kiállítóinak díja egy 
üveg tokaji bor és oklevél volt, amit a záró ceremónia során adtak át 
Lakatos Mónikának és Hoffmann Lillának. A kiállított poszterek: 
Skarbit Nóra, Gál Tamás, Unger János: Szegedi városklíma mérőállo
más-hálózat; Bíróné Kircsi Andrea, Hoffmann Lilla, Szentimrey Tamás, 
Bihari Zita, Lakatos Mónika: A csapadék 30 évi havi átlagainak tulaj
donságai Magyarországon; Csákberényi-Nagy Gergely, Bedő Domon
kos, Lázár István, Mika János: A helyi időjárás hatása a napelemek ha

tásfokára; Bottyán Emese, Bellocchi Gianni, Sándor Renáta, D obor La
ura, Horváth Ferenc, Barcza Zoltán: Gyepes területek szénmérlegének 
modellezése a Biome-BGCMuSo modellel; Dián Csenge, Pongrácz Ri
ta, Dezső Zsuzsanna, Bartholy Judit: Hősziget intenzitás vizsgálatok 
Budapest IX. kerületében helyszíni mérések alapján; Fricke Cathy, De
zső Zsuzsa, Pongrácz Rita, Bartholy Judit: A vegetáció felszíni 
hőszigetre gyakorolt hatásainak elemzése NDVI vegetációs index fel- 
használásával Budapest XII. kerületére; Göndöcs Júlia, Breuer Hajnal
ka, Pongrácz Rita, Bartholy Judit: WRF modellel készített városi 
hősziget jelenség vizsgálata és validációja Budapest térségére; Zsilinszki 
Anna, Dezső Zsuzsanna, Bartholy Judit, Pongrácz Rita: A Kárpát
medence magaslégköri cirkulációs viszonyainak szinoptikus- 
klimatológiai vizsgálata; Hoffmann Lilla, Lakatos Mónika: A z  éghajlat- 
változás hatása az intenzív csapadékok alakulására.
Az első nap estéjére A Boros borbárbán szervezett hagyományos baráti 
vacsora előtt az érdeklődők meglátogathatták a Református Kollégium 
Könyvtárát, ahol a vezető néhány meteorológiai, időjárási régiséggel is 
kedveskedett a Könyvtár bemutatása mellett. A háromfogásos vacsora 
borkóstolóval volt egybekötve, ahol négy tokaji bort ízlelhettek meg a 
vendégek. A második nap első szekciójának, az Éghajlatváltozásnak 
Kovács László volt az elnöke és Lakatos Mónika a raportőre. Az el
hangzott előadások: Pieczka Ildikó, Pongrácz Rita, Bartholy Judit, Sza- 
bóné André Karolina: Regionális klímamodell-szimulációk eredményei 
az új RCP-szcenáriók figyelembevételével; Csorvási Anett: Kihívások 
és eredmények - Az ALADIN-Climate regionális klímamodellel végzett 
vizsgálatok bemutatása; Kis Anna, Pongrácz Rita, Bartholy Judit, Szabó 
János Adolf: A Felső-Tisza vízgyűjtő vizsgálata éghajlati és hidrológiai 
szimulációk felhasználásával; Kovács Erik, Puskás János: A szélsősé
ges éghajlati paraméterek változása a Kárpát-medence nyugati részén; 
Tarczay Klára: A klímaváltozás kihívásai a méhekre és méhészetre; 
Dunkel Zoltán: Magyarországi klímaváltozások nyomon követése a 
hőmérsékleti térképek alapján. A záró szekció, az Alkalmazott meteoro
lógia elnöke Puskás János, a szekció összefoglalója M olnár Jó zse f vök. 
A z  elhangzott előadások: Weidinger Tamás, Nagy Balázs, Mádlné Sző- 
nyi Judit, Tordai Ágoston: Energiamérleg-komponensek: mikro- 
meteorológiai mérések a Gellért-hegy belsejétől a Magas-Andokig; 
Kinyó Zsolt: V.S.M. és az időjárás; Bonta Imre: Veszélyjelzések készí
tése az OMSZ-ban; Molnár Gergely, Gyöngyösi András Zénó, Gál Ta
más: A  WRF modell városi paramétereinek módosítása szegedi statikus 
adatok felhasználásával; Lázár Dóra, Weidinger Tamás: Ozonkoncent- 
ráció-előrejelzés és érzékenységi vizsgálat a WRF-SMOKE-CMAQ 
modellrendszer felhasználásával a Kárpát-medencére; Szabóné André 
Karolina, Bartholy Judit, Pongrácz Rita: Hideg légpárnák vizsgálata az 
ERA-Interim reanalízis felhasználásával; Nyitrai László, Tóth Róbert: 
Globális aerológiai adatbázis és ami mögötte van.
A konferencia zárása után, a még megmaradt hallgatóság a Rákóczi 
Panzióban fogyasztott el egy egyszerű menüt, majd ezt követően a vál
lalkozó és érdeklődő résztvevők megtekinthették a Comenius Campus 
vendégeként, szakszerű vezetéssel a sárospataki várat. Akikben még 
ezután is volt energia, azok elmentek a Tengerszem nevű elhagyott bá
nyához, ami egy igazi természeti érdekesség. Augusztus 26-án, szomba
ton a Társaság szervezésében, Molnár Józsefnek, a beregszászi magyar 
főiskola tanárának lelkes vezetése mellett, a Vándorgyűlés 25 résztve
vője átlátogatott Kárpátaljára. Először a Beregszászi Főiskola 
-valamikor magyar királyi bíróság- szépen helyreállított épületében 
ismerkedhettek meg a kirándulók az ott folyó magyar nyelvű oktatással 
és képzéssel. A Beregszász városában tett rövid séta, -amelynek során a 
híres piacot is meglátogatta a társaság-, után elmentünk a beregszászi 
meteorológiai állomásra, amely, nem meglepő módon a legmelegebb 
pont Nyugat-Ukrajnában. A hagyományos műszerek mellett számos 
sugárzás és háttérszennyezettség-mérő eszköz között felfedezhettünk 
egy hagyományos napfénytartam-mérőt is. A szakmai látogatás után 
először Csetfalva református temploma a csodás kazettás mennyezettel 
és a fa haraglábbal, majd a munkácsi vár felkeresése volt a program.
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2016 NYARÁNAK IDŐJÁRÁSA 
WEATHER OF SUMMER 2016 

Bíróné Kircsi Andrea
Országos Meteorológiai Szolgálat, H -1525 Budapest, Pf. 38., k ircsi.a@ m et.hu

A nyár az átlagosnál melegebb volt, hiszen a június 1,3 °C-kal, a július 0,7 °C-kal melegebb, mig az augusztus 0,6 °C-kal hűvösebb volt a meg
szokottnál. Az átlagos hőmérséklet 20,7 °C volt, ami 0,5 °C-kal haladta meg az 1981-2010-es országos átlagot (20,2 °C). Az 1901-2016 közöt
ti sorban ez a nyár a 20. legmelegebb volt. Az előző évtől eltérően idén egy hőhullám volt (június 23-26.). A nyár igen csapadékos volt, de au
gusztusban 11%-kal kevesebb hullott, mint a sokévi átlag. A nyári hónapok csapadékösszege (253 mm) országos átlagban 60 mm-rel haladta 
meg az 1981-2010-es átlagot (193 mm) Az évszakos átlagban 30%-os többlet néhány napon belül hullott térben és időben szélsőségesen. A 
nyáron 4 helyen mértünk 100 mm-t meghaladó csapadékot (Gyomaendrőd, Lácacséke, Nemeskisfalud, Poroszló). A záporok és jégesők több 
helyen okoztak károkat (06.23., 07.16., 08.22.). A nyári csapadék-maximum 450 (Gyomaendrőd) míg a minimum 152,8 mm (Fertőszentmiklós) 
volt. A globálsugárzás legnagyobb értékeit a Balaton nyugati medencéjében, a Dél-Alfoldön és a hegységeink déli előterében detektáltuk.

Június. A havi középhőmérséklet az ország nagy részén 20 °C felett, or
szágosan 20,4 °C volt. Az 1981-2010-es normálhoz képest az idei június 
egész hazánkban melegebb volt az átlagnál. A Balaton keleti medencéjé
ben, a Bakonyban, Budapest környékén és az Északi-középhegységben 
közel 2 °C-kal haladta meg a közép az átlagot. A hónap elején a csapadé
kos időjárás miatt a hőmérséklet a sokévi átlag alatti volt. Medárd napján 
Nyírlugoson mindössze 2,4 °C-ot mértünk. A 15-én indult felmelegedés
nek egy gyorsan fejlődő ciklon vetett végett, számos felhőszakadással a 
keleti országrészben. A hónap végén, 23. után egy erőteljes anticiklon ki
épülésének köszönhetően 3 napon át az átlaghőmérséklet meghaladta a 
27 °C-ot. A II. fokú hőségriadót az országos tiszti főorvos 23-26. között 
rendelte el. A hőhullám során mértük a legmagasabb hőmérsékletet, 
Kecskemét K-pusztán (36,7 °C). Átlagosan 19 nyári nap volt, a legtöbbet, 
26-ot Kecskeméten jegyeztük fel. Hat hőségnap fordult elő a hónap má
sodik felében. Tápiószelén a napi maximum 11 napon át volt 30 °C felett. 
Mind a nyári, mind a hőségnapok száma néhány nappal több volt, mint az 
1981-2010-es normálérték. 17-én Sándorfalván 24,3 fokkal megdőlt a 
legnagyobb napi minimum hőmérséklet rekord.

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet:
36.7 °C, Kecskemét K-puszta (Bács-Kishm megye), június 24.

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet:
2.4 °C, Nyírlugos (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), jú n ius 8.

A havi csapadék 9,7%-kal volt több, mint az 1981-2010-es normálérték. 
A hónapban több mint 20 állomás jelentett nagy mennyiségű (> 30 mm) 
napi csapadékot (1-2., 4-5., 13., 15., 19. és 26.). Az OMSZ hálózatában 
átlagosan 11 nap volt csapadékos, a legtöbbet (18) Makón és Söjtörön je
gyeztük, míg a legtöbb zivataros napot (13) Békéscsabán és Szombathe
lyen regisztráltuk. Az 1981-2010-es átlag több, mint kétszerese hullott 
Békés megyében, a Berettyó-Körös-vidéken és a Körös-Maros-közben. A 
legnagyobb havi összeget Gyomaendrődön mértük, (228,7 mm). Ennek 
közel a fele (102,2 mm) esett le 26-án. Ugyanakkor a sokévinek alig 10%- 
a hullott a Sajó-völgy északi részén. Itt mindössze 20-40 mm volt a havi 
összeg. Sátán a teljes hónapban mindössze 3,5 mm hullott.

A hónap legnagyobb csapadékösszege:
228,7,0 mm, Gyomaendrőd (Békés megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege:
3.5 mm, Sáta (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék:
102,2 mm, Gyomaendrőd (Békés megye), június 26.

Július. Az országos átlaghőmérséklet júliusban 21,8 °C volt, 0,7 °C-kal 
magasabb, mint az 1981-2010-es átlag. A normálnál melegebb értékek 
voltak a Dunántúlon, s főleg a Balaton térségében. A napi középhőmér
séklet országos átlagban közel 2 fokkal volt a sokévi átlagok felett a hó
nap elején és 21-e után. A pozitív anomália 11-13 között elérte a 4-5 °C- 
ot. Egy frontrendszer gyorsan megfordította a helyzetet és a napi országos 
középhőmérséklet 16-17-én 5-6 °C-kal maradt el a sokévi átlagtól. Kele- 
bián 14-én a hőmérsékletcsökkenés 24 órán belül elérte a 10 fokot. 
Ugyanakkor Budapesten 18-án 1 nap alatt több, mint 6 °C-ot emelkedett a 
napi közép. Átlagosan 10 napon át volt a maximum 30 fok fölött, a leg
több hőségnapot Budapesten és Kecskeméten (17 nap) mértük.

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet
36,9 °C, Kecskemét K-puszta (Bács-Kiskun megye), július 12.

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet:
4.7 °C, Zabar (Nógrád megye), július 7.

Július folyamán országos átlagban 121,5 mm csapadék hullott, amely két
szerese az átlagnak, 1901 óta a 2. legmagasabb havi összeg.

(Abszolút maximum: 1913-ban 132,3 mm). Az országban jórészt 100 
mm felett alakult a havi összeg. A legcsapadékosabb területek 150-170 
mm területi átlaggal: a Balaton térsége, a Dunántúli középhegység, a 
Mátra és a Bükk területe. A legnagyobb havi csapadékot Hidegkúton 
mértük (281,9 mm). Az Alpok felől érkező hidegfront egy nap alatt 
(13-án) Nemeskisfaludon 103,2 mm, Poroszlón 138,5 mm csapadékot 
hozott. A hónap második felében főként helyi hatásokra képződő nyá
ri záporok, zivatarok okoztak helyenként kiadós csapadékot. Országos 
átlagban 11 csapadékos nap (> 0,1 mm) fordult elő, ami több mint a 
normál (9 nap). Hat zivataros napot regisztráltunk (átlag 2), a legtöb
bet Füzérkomlóson (14 nap). 13 napon regisztráltak a hagyományos 
állomások jégesőt. A legtöbb jégeső 9-én a Nyírségben; 12-13-án a 
Dunántúlon, a Mátra és a Bükk térségében; 26-án Tokaj-Hegyalján és 
31-én az osztrák határ közelében fordult elő.

A hónap legnagyobb csapadékösszege:
281,9 mm, Hidegkút (Veszprém megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege:
43,6 mm, Magyaresanád Bökény (Csongrád megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék:
138.5 mm, Poroszló (Heves megye), jú lius 13.

Augusztus. A havi középhőmérséklet 15-21 °C között alakult. Legmele
gebb az Alföld középső, délkeleti térsége volt 22 °C feletti értékekkel. Or
szágos átlagban az augusztus a sokévi átlagnál 0,6 °C-kal volt hűvösebb. 
A hónap közepén változékony idő volt az egymás után érkező frontok mi
att. Egy markáns hidegfront után 11-én komoly lehűlés történt, a napi át
laghőmérséklet ekkor 6 °C-kal maradt el a szokásostól. Augusztus 12-én 
Tésán és Murakeresztúron 4,5 °C-ot mértünk, ezzel megdőlt az addigi 
minimum rekord (Zabaron 2003. augusztus 12-én mért 4,7 °C). Augusz
tus 13-án Zabaron is új hidegrekord született. (A korábbi rekord Kecske
mét Miklós-telep 1912: 4,2 fok). A hónap végén szokásos lehűlés helyett 
már felmelegedés kezdődött. Átlagosan négy napon mértünk 30 °C feletti 
maximumot, ami a sokévi átlag fele. A legtöbb hőségnapot Körösszaká- 
lon (15 nap) rögzítettük. A sokévi átlaggal egyezően 22 nyári nap volt.

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet:
34.3 °C, Körösszakái (Hajdú-Bihar megye), augusztus 5.

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet:
4,0 °C, Zabar (Nógrád megye), augusztus 13.

53,7 mm csapadék hullott, ami 11%-kal marad el az 1981-2010-es át
lagtól (60,2 mm). A legkevesebb a Körös-Maros-közben és a Kiskun
sági-homokháton hullott, ahol az átlag a 25 mm-t se érte le. Mini
mum: Medgyesegyháza (10,3 mm). A legcsapadékosabb területeket -  
100 mm feletti átlaggal — a Tokaj-Zempléni- és az Aggtelek- 
Rudabányai-hegyvidéken, a Bükk és a Börzsöny-hegységben, illetve 
Dél-Dunántúlon és a Kis-Balatonnál találjuk. A legnagyobb összeget 
Felsőbereckin mértük (156,3 mm). Hét csapadékos nap volt, mely 1 
nappal marad el a sokévi átlagtól. 17 állomás mért napi 50 mm felett. 
A zivataros napok száma a sokévi átlagnak megfelelően 3 volt, leg
több Atkáron (9 nap). 20-a után meleg és csapadékmentesen volt az 
időjárás.

A hónap legnagyobb csapadékösszege:
156.3 mm, Felsöberecki (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege:
10.3 mm, Medgyesegyháza Bánkút-Rózsamajor (Békés megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék:
86.5 mm, Kenderes (Jász-Nagykun-Szolnok megye), augusztus 21.



1. ábra: A 2016-os nyár középhőmérséklete (°C)

3. ábra: A 2016-os nyár csapadékösszege (mm)

5. ábra: A 2016-os nyárglobálsugárzás összege (kJ/cm2)

2. ábra: A 2016-os nyár középhőmérsékletének eltérése a  sokévi 
(1981-2010) átlagtól

4. ábra A 2016-os nyár csapadékösszege a  sokévi 
(1981-2010) átlag százalékos (%) arányában kifejezve
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6. ábra: A 2016 évi nyár napi középhőmérsékletei és az 1981-2010  
sokévi átlag (°C)

2016. nyár időjárási adatainak összesítője

Napsütés (óra) Sugárzás (kJ/cm2) Hőmérséklet (°C) Csapadék (mm) Szél
Állomás évszak

összes eltérés évszak összes évszak
közép eltérés max napja min napja évszak

összes
átlag %- 

ában
r  > 1 mm 

napok
viharos
napok

Szombathely 860 123 200,8 20,2 0,6 33,4 07.11 6,1 08.12 261 116 27 8
Nagykanizsa 200,6 20,2 0,8 33,8 06.24 5,4 08.12 238 98 26 6
Pér 20,3 33,6 07.11 5,7 08.12 198 108 15 11
Siófok 204,2 22,0 0,8 35,5 06.24 12,6 06.08 294 169 21 18
Pécs 888 61 201,7 21,4 0,7 33,8 07.12 10,4 08.12 316 152 26 7
Budapest 918 89 197,5 21,5 0,5 34,8 06.24 10,1 06.08 276 156 20 1
Miskolc 894 121 190,1 21,3 1,3 34,8 06.24 9,3 08.12 239 109 24 1
Kékestető 782 10 185,5 15,8 0,8 27,1 06.24 6,2 08.12 288 110 27 9
Szolnok 818 3 200,2 21,6 0,5 34,9 06.24 9,5 08.13 276 152 23 5
Szeged 944 121 206,3 21,8 0,8 35,7 07.13 8,6 06.08 248 137 23 5
Nyíregyháza 199,7 20,8 0,8 34,0 06.24 7,9 06.08 192 108 25 9
Debrecen 966 139 195,1 21,0 0,6 34,1 06.24 9,1 08.13 324 178 30 7
Békéscsaba 205,7 21,1 0,4 34,2 06.24 6,4 08.13 263 141 22 5







O rszágos M eteorológiai Szolgálat
F E L H Í V Á S

Az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke -  az 58/2012. (VI. 25.) V M  rendeletben, valamint a végrehajtására kiadott 16/B/2012. (VT. 
25.) V M  utasításban foglaltak szerint -  a M eteorológiai Világnap alkalmából, a hazai és a nemzetközi meteorológia területén kimagasló 
tudom ányos kutatások és szakm ai eredmények elismeréséül miniszteri kitüntetések adományozására kíván előterjesztést tenni.
A  korábbi évekhez hasonlóan két Schenzl Guidó-díj és négy P ro  M eteorologia  E m lékplakett átadására szeretnénk lehetőséget kapni.
A díj, ill. a plakett várományosára legkésőbb 2017. február hó 8. napjáig tegye meg javaslatát, amelyet az Országos Meteorológiai Szol
gálat Elnöki Irodájára, a személyügyi referensnek kell eljuttatni. (1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1, saho.a@met.hu). Az írásos javaslat
nak tartalmaznia kell ajelölt nevét, szem élyi adatait, m unkahelyét, beosztását, tudom ányos fokozatát, korábbi kitüntetéseit, továbbá szük
séges ismertetni az indítványt m egalapozó eredm ényeket ill. indokokat is -  minimum 1 oldal terjedelemben.
A beérkezett javaslatokat bizottság értékeli, am elyben a Szolgálaton kívül a M agyar Honvédség Geoinform ációs Szolgálata, a 
M agyar Tudományos Akadém ia, az ELTE M eteorológiai T anszéke és a M agyar M eteorológiai Társaság képviselteti magát.
A kitüntetéseket a M eteorológiai Világnap alkalmából rendezett m egem lékezésen, ünnepélyes keretek között fogja a miniszter, 
vagy m egbízottja átadni.

Meteorológiai miniszteri kitüntetésben eddig részesült személyek 
Év Schenzl Guidó díj Pro M eteorologia emlékplakett

1995
1996
1997
1998
1999
2000 
2001 
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 
2011 
2012
2013
2014
2015
2016

Csaplak Andor, M észáros Ernő 
Rákóczi Ferenc, Zách Alfréd 
Czelnai Rudolf, Szász Gábor 
Antal Emánuel, D obosi Zoltán 
Götz Gusztáv, Justyák János 
Ambrózy Pál, M ajor György 
Kéri Menyhért, Varga-Haszonits Zoltán 
Koppány György, V issy Károly 
Szepesi Dezső 
Bodolai Istvánná 
Tanczer Tibor, Tóth Pál 
Kapovits Albert, N agy Sándor 
Láng István
Barát József, H orváth Csaba 
Horváth László, M ezősi Miklós 
Fejesné Sándor V aléria, Geresdi István 
+Dévényi Dezső, Haszpra László, Wirth Endre 
Ináncsi László, M ika János 
Anda Angéla, Práger Tamás 
Bartholy Judit, Dunkel Zoltán 
Varga László, W eidinger Tamás 
M olnár Károly, T ar Károly

Kéri M enyhért, Kozma Béla, Tanczer Tibor, Tóth Pál 
Dunay Sándor, Felméry László, Práger Tamás, Vissy Károly 
M akainé C sászár M argit, M ezősi Miklós
B odolainé Jakus Emma, Csöm ör Mihály, Dombai Ferenc, Horváth Emil 
Simon A ntal, W eidinger Tamás, Tar Károly, Torda Lajos 
Bartholy Judit, Böjti Béla, Horváth László, Posza István 
Bereczky László, Szilágyi Tibor, Heilingbrunnem é Bóna M árta 
B uránszkiné Sallai Márta, Geresdi István, N ém eth Lajos, M akra László 
Horváth Á kos, Varga Miklós, Zemankovicsné Hunkár Márta 
Körösi G yörgy, M ika János, Unger János
Bartha Imre, Dunkel Zoltán, Gáspár Pál, Maller Aranka, Matyasovszky István 
Antal Em ánuelné, Haszpra László, Papp Andor, Tőkei László 
Horányi A ndrás, Ináncsi László, Kenderesy Kálmán, Kövér Béláné 
Ihász István, Károssy Csaba, N ém eth Péter, V ölker József 
Barcza Zoltán, Kovács Győző, Tamáskovits Károly, Tölgyesi László 
Ács Ferenc, Péliné N ém eth Csilla, Szilvási Erzsébet, Szudár Béla 
Faragó István, M olnár Károly, Putsay Mária, Szeibert Tivadam é 
Buda István, Jákfalvi Mihály, Mészáros Róbert, Pusztainé Holczer Magdolna 
K laibán Sándor, Löwinger Endre, Puskás János, Radics Kornélia 
Kovács László, Pappné Ferenczi Zita, Sáhó Á gnes, Zárbok Zsolt 
Fejes Edina, Hernádi Balázs, Ném eth György, W antuchné Dobi Ildikó 
H orváth Gyula, Lakatos M ónika, Pongrácz Rita, V adász Vilmos

SZERZŐINK FIGYELMÉBE
A LÉG K ÖR célja a m eteorológia tárgykörébe tartozó kutatási eredm ények, szakmai beszámolók, időjárási esem ények leírásának 
közlése. A  lap elfogad publikálásra szakmai úti beszám olót, időjárási esem ényt bemutató fényképet, könyvism ertetést is.
A  kéziratokat a szerkesztőbizottság lektoráltatja. A  lektor nevét a  szerzőkkel nem közöljük. Közlésre szánt anyagokat kizárólag 
elektronikus formában fogadunk el. Az anyagokat a legkor@ m et.hu címre kérjük beküldeni Word-fájlban. A  beküldött szöveg ne 
tartalmazzon semmiféle speciális formázást. Amennyiben a közlésre szánt szöveghez ábra is tartozik, azokat egyenként kérjük be
küldeni, lehetőleg vektoros formában. Az ideális méret 2 MB. K ülön W ord-fájlban kérjük megadni az ábraaláírásokat. A  közlésre 
szánt táblázatokat akár W ord-, akár Excel-fájlban szintén egyenként kérjük megadni. Amennyiben a szerzőnek egyéni elképzelése 
van a nyomtatásra kerülő közlemény felépítéséről, akkor szívesen fogadunk PDF-fájlt is, de csak PDF-fájllal nem  foglalkozunk.
A  közlésre szánt szöveg tartalmazza a magyar és angol címet, a  szerző nevét, munkahelyét, levelezési és villanypostacímét. Irodalom
jegyzéket kérünk csatolni a Tanulmányok  rovatba szánt szakmai cikkhez. Az irodalomjegyzékben csak a szövegben szereplő hivatko
zás legyen. Az egyéb közlemények, szakmai beszámolók esetében is kérjük lehetőség szerint angol cím és összefoglaló megadását.
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ELHUNYT BORSOS JÓZSEF 
1958-2016 

Tamáskovits Károly
tam askovits. karo ly@ gm ail. com

Borsos József 1958. november 1-én született Letenyén. A falusi környezetből indult gyerek az általános iskolát Tótszer-
dahelyen, a szakmunkásképzőt Zalaegerszegen végezte. 1976 júniusában húsfeldolgozó 
szakmunkás bizonyítványt szerzett. Ugyanezen év júliusától 1988 februárjáig a Zala Me
gyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalatnál húsfeldolgozóként dolgozott. 1986-ban szak
középiskolai érettségi bizonyítványt szerzett. 1988. febmár 16-án belépett az akkori KMI 
Nagykanizsai Főállomására, apósa, Anek Sándor észlelői munkáját folytatva, aki nyug
díjba vonult. 1990-ben elvégezte a Meteorológus IV. Szaktanfolyamot, amit 25 évi pre
cíz, lelkiismeretes észlelői munka követett Nagykanizsán, majd később Sármelléken. 
Sajnos azonban 2013 júliusában súlyos betegséget diagnosztizáltak nála. A műtét és a 
kezelések sikeresnek bizonyultak, sokan hittük, reménykedtünk vele együtt a gyógyulá
sában, de sajnos a betegség mégis úrrá lett rajta. 2016. szeptember 25-én kaptuk a szo
morú hírt, hogy nincs sorainkban többé. 2016. október 3-án vettünk Tőle végső búcsút a 
kiskanizsai temetőben. Borsos Jóska nemcsak munkatársam, hanem nagyon kedves bará

tom is volt. Barátságunk több mint negyed évszázada alatt kitűnő humorával, példamutató családcentrikusságával, éles
látásával tette színesebbé, tartalmasabbá sokak, köztük az én életemet is. Nyugodjék békében!

MEGEMLEKEZES BODORKOS JÓZSEFRŐL 
Major János

Szinte minden héten értesülünk olyan régi, kedves kollégáink haláláról, akik 30-40-50 évet töltöttek el a Meteoroló
giai Szolgálatnál, akiket mindenki ismert, akik hozzájárultak ahhoz, hogy úgy emlékezzünk rájuk, mint nagy csalá
dunk tagjaira. 2016. október 3-án, néhány nappal a nyugdíjas találkozó után, -  amire Jóska eljött és néhány órát eltöl
tött, látszólag jól érezve magát -  eltávozott közülünk. Személy szerint lelkiismeret furdalásom van, mert tudom, hogy 
keresett és mire odamentem volna hozzá, már hazament. Talán búcsúzni akart....
Néhány szó az életpályáról. Bodorkos József 1930. február 21-én született Budapesten. Egyszerű, munkáscsaládból

származik, a gimnáziumi érettségiig a háborús időkben jutott el. Fiatalként több munkahe- 
lyet járt meg, majd 1950-1953 között 3 év katonai szolgálatot teljesített. Ha mi, későbbi 

NV generációk belegondolunk abba, hogy milyen lehetett az ötvenes években három év sor
a i  u  katonai szolgálat -  minden elismerésünket kifejezhetjük - ,  hiszen az életüket, karrieijü-
I £3? 'SS* * két, családépítésüket csak ezután kezdhették el építeni azok az emberek. A katonaságtól
\  történő leszerelés után, Bodorkos József 1954. március, 15-én került az Országos Meteo

rológiai Intézethez, ahol, mint előadó, majd 1957-től, mint főelőadó, 1969-től pedig a 
Pénzügy és Számviteli osztály vezetőjeként dolgozott, 1990. febmár 23-áig, nyugdíjba 
vonulásáig. Időközben elvégezte a 4-éves, akkor még felsőfokú végzettségnek számító, 
államháztartási mérlegképes tanfolyamot, ami feljogosította pénzügyi, számviteli vezetői 
munkakör ellátására. Hosszú évekig volt a szakszervezet számvizsgáló bizottságának az 

elnöke, intézte a hivatali üdülő dolgait. 1957-ben megnősült, feleségével haláláig együtt élt, egy gyermeket neveltek fel. 
Jóska jó kolléga volt. Precíz, segítőkész ember volt, kimutatásaira tökéletesen lehetett számítani, intézkedései a hatályos 
pénzügyi jogszabályoknak mindig megfeleltek, még akkor is, ha emiatt kollégáinak a nemtetszését váltotta ki, időnként. 
Mindig azt mondta, ha én tartozom 10 fillérrel, szóljatok rögtön, de ha nekem vagy az Intézetnek tartoztok 10 fillérrel, azt 
azonnal behajtom. Az a kolléga volt, akit munkaidőben mindig az irodájában találtunk, aki a takarítást csak akkor engedte, 
amikor jelen volt, nehogy elvesszen egy irat, aki soha nem felejtett el határidőt. Jó munkájáért kapott kitüntetéseket. Több
ször volt Kiváló Dolgozó, 1983-ban megkapta a Munka Érdemrend bronz fokozatát. Szeretettel emlékezünk rá.

1  w

ELHUNYT SZEKERES EMMA 
Illés László

2016. október 7-én, 83 éves korában elhunyt Szekeres Emma (Mag. Emma Fiirst) gyé
mántdiplomás meteorológus. 2016. október 28-án helyezték örök nyugalomba a bécsi 
Aspem temetőben. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem meteorológus szakán szerzett 
diplomát 1956-ban. Az oklevél megszerzése után, ez évtől, mint meteorológus dolgo
zott előbb Innsbruckban, később a bécsi repülőtéren, repülés-meteorológusként, végül 
pedig Bécsben a Központi Meteorológiai Intézetben (ZAMG -  Zentralanstalt für  
Meteorologie und Geodynamik), egészen nyugdíjba vonulásáig. Nyugodjék békében!
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A SZŐLŐ JÖVÉSNEK KÖNYVE, MINT JELENTŐS PROXY ADATFORRÁS 
A NEMZETKÖZI KLÍMAKUTATÁSBAN

B O O K  OF VINE SPROUTS A S  IM PORTANT SOURCE OF DA TA
IN  CLIMA TE RESEARCH

Hunkár Márta
Pannon Egyetem Georgikon Kar Gazdaságmódszertani Tanszék, 8361 Keszthely Pf. 71., hunkar@georgikon.hu

Összefoglalás. A hazai szőlészek, borászok, de még a klímakutatók körében is jól ismert a Szőlő lövésnek Könyve. Ennek 
ellenére viszonylag kevés olyan tudományos igényű kutatás és publikáció található, melyben adatforrásként a Könyvből 
nyerhető információk szerepelnek. A tanulmány nyomon követi a hazai és a nemzetközi klímakutatásban megjelent olyan 
munkákat, melyekben a Szőlő lövésnek könyve, mint adatforrás jelenik meg.

Abstract. The Book of Vine sprouts is well known both among the Hungarian viticulturist experts and climatologists. Alt
hough the high reputation of the Book only few scientific publication have been published based on information obtained 
from it. This study tries to follow up the publications in the domestic and international literature in which the Book of Vine 
sprouts as data source appears.

Bevezetés. Április 24. Szent György napja, Kőszeg vá
rosának nevezetes ünnepe. Ehhez a naphoz kötődik az a 
kultúrtörténeti ereklye, amit Szőlő lövésnek Könyve cí
men ismerünk. 1740 óta minden évben ezen a napon be
jegyzésre, berajzolásra kerülnek a környékbeli szőlőhaj
tások, ahogy erről a Kőszegi Városi Múzeum honlapjáról 
(www.koszegimuzeumok.hu)  is értesülhetünk:
„Eleitül ezen Nemes Városban bévett szokás szerint 
Szent György napján, úgymint szokott, bírói választás 
napján az hegymesterek az tanácsházba szoktak szőlő 
jövíseket hozni, melyek által az városi lakósok is az bor
béli terméshez reménségek volt, és ezen jövisek akkoráig 
könyvben nem rajzoltattak... ”
olvasható a kőszegi Szőlő lövésnek Könyve első lapján.
Az ominózus könyv azonban nemcsak érdekesség és ha
gyományőrzés, hanem fontos információforrás is. Törté
netesen a környékbeli szőlőfajták tavaszi fenológiai álla
potát mutatják be a rajzok illetve feljegyzések. A növé
nyek fejlődésének üteme szoros kapcsolatban van a kli
matikus viszonyokkal, mely kapcsolat már a szisztemati
kus meteorológiai megfigyelések kezdetén is nyilvánvaló 
volt. Reaumur például már 1735-ben azt javasolta, hogy 
a növények fejlődési ütemének leírására a naptári napok
nál alkalmasabb a hőmérsékleti összeg. A 19. század kö
zepe táján Európa-szerte megalakuló Nemzeti Meteoro
lógiai Intézetek mérési, megfigyelési programjába rendre 
beépültek a fenológiai megfigyelések is. Noha a Szőlő 
lövésnek Könyve nem tekinthető meteorológiai szem
pontból szisztematikus megfigyelésnek, de miután visz- 
szanyúlik a műszeres megfigyeléseket megelőző idő
szakba, így mindkét szempontból fontos és értékes adat
forrásnak tekinthető: a klimatikus tényezők hatása ta
nulmányozható a szőlő fejlődési ütemére és a fejlődésből 
következtetni lehet az egyes évek tavaszi időszakának 
meteorológiai viszonyaira. Jelen tanulmányban a klíma
kutató szemszögéből tekintjük át azokat a szakcikkeket, 
amelyekben, mint adatforrás jelenik meg a Szőlő Jövés- 
nek Könyve. A következő kérdésekre keressük a választ:

Mennyire ismert a Szőlő lövésnek Könyve, mint tudo
mányos vizsgálatokra alkalmas adatforrás?
Milyen publikációkban kerül említésre a Könyv?
Milyen módszerekkel vizsgálják az adatokat?

Mennyire ismert a Szőlő Jövésnek Könyve? A hazai 
szőlészek, borászok, de még a klímakutatók körében is 
jól ismert a Szőlő Jövésnek Könyve. A szélesebb körű 
ismertséget a mai internetes világban jól jelzi az a mérő
szám, hogy egy fogalom vagy jelenség hány világhálós 
honlapon illetve elektronikus dokumentumban jelenik 
meg. A keresőrendszerek megmutatják a találatok szá
mát. így például a Google keresőbe beírva magyar nyel
ven, hogy „Szőlő Jövésnek Könyve” 2016. április elején 
2290 találatot kaptunk, május 19-én pedig 3650 találatot. 
A találatok nagy része Kőszeg város kulturális és turisz
tikai programajánlataihoz köthető, ami arra utal, hogy a 
városnak sikerült egy márkát, brandet felépítenie e köré 
a kultúrtörténeti érték köré. Ha angol nyelven írjuk be a 
keresőbe „Book of Vine sprouts of Kőszeg” 2016. április 
elején 209, míg május 19-én 321 találatot kaptunk.

Milyen publikációkban kerül említésre a Könyv? A
tudományos szakirodalmi adatbázisokban kutakodva, a 
MATARKA néven ismert Magyar folyóiratok tartalom- 
jegyzékének adatbázisa 5 olyan dokumentumot mutatott 
meg, melyeknek a címében is megjelent a Könyv. Ezek 
időrendben az alábbiak:
-V isnya Aladár: Szőlő jövésnek könyve. Búvár, 1935. 

(l.év f.), 9. sz„ 609-613.
-B ariska István: „Szőlő jövésnek könyve” és élő ha

gyomány Kőszegen. Honismeret, 1979. (7. évfi), 5-6. 
sz., 96-100.

— P. Erményi Magdolna: A „szőlő jövésnek könyve” . 
Borászati fűzetek, 1998. (10. évfi), 1. sz., 13—15.

-  Bariska István: Szép hazánkat járva -  A szőlő jövésnek 
könyve. Elet és tudomány, 2000. (55. évf.), 19. sz., 
591-593.
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-  Horváth Csaba: Szőlő lövésnek Könyve. Borászati fü

zetek, 2007. (17. évf.), 2. sz., 37. p.
Változtatva kissé az írásmódon -  Szőlő lövésének 
Könyve — még további két cikket találtunk, mindkettőt 
Péczely György jegyezte:
-  Péczely György: A kőszegi „Szőlő lövésének Könyve” 

Légkör. 1982. (27. évf.) 3. sz. 24-27. old.
-  Péczely György: A kőszegi „Szőlő lövésének Könyve”

A  izó lóha jtasok maximális hossza Kőszegen, április 24-én 1740— 1940 között (cm)

Die maximalen Triebslangen der Weinreben in cm am 24. April 
in den Jahren 1740— 1940.

1740 50 60 70 80 90 1800 10 20 30 40 50 60 70 HO 90 1900 10 20 30

0 0 27 8 — 4 0 2 0  10 17 5 8 0 1  6 11 1 3 2  2
1 1 3 28 — 20 0 6 13 6 14 13 15 3 7  1 1 3 5 6  1
2 0 11 12 — 0 2 5 0 11 8 3 1 20 7 9 6 1 1 2  1
3 1 12 5 — 13 0 0 7 10 0 14 0 12 12 0 15 1 1 2 1
4 7 4 3 20 3 8 3 25 0 4 14 15 1 8 6 26 11 5 4  10
5 21 28 5 21 —  0 0 9 3 5 0 4 7 1 9 2 4 5 2 2
6 0 6 20 9 — 2 5 7 18 8 13 12 18 18 1 2 12 2 2 3
7 4 3!  0 5  — 17 0 0  12 0 0 9 1  1 2 11 1 1 2  1
8 1 1 6 9 5 33 2 5 17 0 20 0 4 10 3 8 1 5 3 4
9 4 6 14 48 0 0 0 . 20 9 0 1 9 13 5 3 4 3 2 0 2

1. ábra: A Visnya Aladár által meghatározott szőlőhajtás 
hosszak, melyből Berkes dolgozott (Berkes, 1942)

-K é t  évszázad éghajlatának tanúi. Természet világa. 
1982. (113. évf.) 8. sz. 373-376. old.

Felvetődik a kérdés a helyes névhasználatot illetően. Le
het találkozni több verzióval is, úgymint Szőlő Jövésnek 
Könyve; Szőlő Jövésének Könyve; Szőlő jövésnek 
könyve; Szőlő jövések könyve.
A szakirodalomban tehát az 1930-as évek közepén talál
kozunk először a Könyvvel. Visnya Aladár, kőszegi 
nyugalmazott gimnáziumi igazgató volt az, aki nemcsak 
ismertette magát a Könyvet, hanem fel is dolgozta olyan 
értelemben, hogy egy-egy évhez hozzárendelte az adott 
évben lerajzolt szőlőhajtások legnagyobbikának hosszát. 
Ő volt az, aki felkereste Réthly Antalt, a Meteorológiai 
és Földmágnességi Intézet akkori igazgatóját, bemutat
ván neki és kollégáinak magát a Könyvet. Réthly, aki 
akkoriban a Nemzetközi Agrármeteorológiai Bizottság 
tagja is volt, 1937-ben Salzburgban nemzetközi fórumon 
is ismertette a Szőlő Jövésnek Könyve adatforrást. Mint 
a Meteorológiai és Földmágnességi Intézet igazgatója 
megbízta Berkes Zoltánt, hogy foglalkozzon és tárja fel a 
szőlő jövések mérete és a meteorológiai változók közötti 
kapcsolatokat. Az Időjárás című folyóirat 1942. január
februári számában Berkes meg is jelentetett egy cikket, 
amelynek jelentőségét Réthly oly nagyra tartotta, hogy 
ún. kis-kiadványt készíttetett belőle, és német nyelvű 
részletes összefoglalóval is ellátták, így a nemzetközi ki
adványcsere révén szélesebb ismertségre tehetett szert. A 
kiadvány bibliográfiai adatai:

-B erkes, Z, 1942: Éghajlatingadozások tükröződése a 
kőszegi szőlőhajtások hosszában/Spiegelung der Kli
maschwankungen in dem Längenwachstum der Wein- 
reben-Triebe in Kőszeg. A M. Kir. Orsz. Meteorológiai 
és Földmágnességi Intézet Kisebb kiadványai, Új soro
zat 15, Budapest, pp. 17

A klimatológusok részéről ezt követően sokáig nem mu
tatkozott újabb érdeklődés, mígnem 1982-ben Péczely,

3. ábra. A kőszegi szölőhaj tások nagyságának, a 
tavaszi (III 4- IV: 2) hőmérséklet 10 éves átlagai
nak, valamint a naptevékenységnek változása.

2, ábra: Idézet Berkes (1942) munkájából a naptevékenység, 
szőlőhajtások hossza és különböző hőmérsékleti adatsorok 

viszonyáról

At°C

2. ábra:
Jó és rossz b o r te rm ő  év ek  h őm érsék letén ek  

e lté ré se  a so k év i á tla g tó l

3. ábra: Péczely (1982a) vizsgálatai a bor mennyiségi, 
minőségi mutatói és a hőmérsékleti viszonyok között
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mintegy folytatván Berkes munkáját, két cikket is megje
lentetett (lásd fentebb).
A nemzetközi tudományos életet könnyebben elérő angol 
nyelvű publikáció először 2000-ben jelent meg cseh és 
magyar geofizikus kollégák tollából az Időjárás folyó
iratban:

-  Strestík, J. and Verő, J., 2000: Reconstruction of the 
spring temperatures in the 18th century based on the 
measured lengths of grapevine sprouts. Időjárás 104, 
123-136.

Ekkor az Időjárás még nem volt része nemzetközi szak- 
irodalmi adatbázisoknak, így nem lehet követni, hogy er
re a cikkre később hány hivatkozás történt.
2009-től Kiss Andrea és szerzőtársai történeti-földrajzi 
szemlélettel, több alkalommal is publikáltak olyan mun
kákat, melyekben megjelentek a Szőlő Jövésnek Könyve 
feljegyzései adatforrásként. Először az Időjárás folyó
iratban, majd külföldi kiadványokban is megjelenik a 
Könyv.

-  Kiss Andrea., 2009: Historical climatology in Hungary: 
Role of documentary evidence in the study of past 
climates and hydro-meteorological extremes. Időjárás 
113,315-339.

-K iss , A. and Wilson, R., 2009: Analysis of late spring- 
summer temperatures for Western Hungary based on 
vine, grain tithes and harvest records. European 
Geosciences Union, Geophysical Research Abstracts 
11, 10945.

-K iss , A., Wilson, R. and Bariska, I., 2011: An 
experimental 392-year documentary-based multi-proxy 
(vine and grain) reconstruction of May-July 
temperatures for Kőszeg, West-Hungary. Int. J. 
Biometeorol 55, 595-611

Ez utóbbi publikációk nyomán az amerikai Nemzeti Ég
hajlati Adatközpont (NOAA) paleoklimatológiai prog
ramjához kapcsolódóan a Szőlő Jövésnek Könyve beke
rült egy nemzetközi adatbázisba az alábbi azonosítókkal:

World Data Center fo r  Paleoclimatology, Boulder and 
NOAA Paleoclimatology Program 
NAME OF DATA SET: Kőszeg, Hungary 392Yr 
Documentary M ay-July Temperature Reconstruction 
LAST UPDATE: 7/2012 (Original receipt by WDCPaleo) 
CONTRIBUTORS: Kiss, A., R. Wilson, andI. Bariska 
IGBP PA GES/WDCA CONTRIBUTION SERIES 
NUMBER: 2012-116

A Könyv létezéséről immár tudomást szerezhetett a leg
szélesebb körű nemzetközi tudományos világ. Meg is lett 
az eredménye oly módon, hogy szőlészeti-borászati kuta
tásokkal foglalkozó olasz szakemberek intenzív kutatá
sokba kezdtek és 2014-ben, valamint 2016-ban több pub
likációban is foglalkoztak a Könyvből kinyerhető infor
mációk értelmezésével.

-  Párisi, S.G., Moreno, M.A., Cola, G., Lovat, L., 
Mariani, L., Morreale, G., Kiss, Z. and A. Calö: Spring 
thermal resources for grapevine in Kőszeg (Hungary)
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deduced from a very long pictorial time series 
(1740-2009). (2014) Climatic Change 126:443-454 

— Fila, G., Tomasi, D., Gaiotti, F. and Jones, G.V. 
(2016): The Book of Vine Sprouts o f Kőszeg (Hunga
ry): a documentary source fór reconstructing spring 
temperatures back to the eighteenth century. Int J  
Biometeorol 60: 207-219.

Milyen módszerekkel vizsgálják az adatokat? Az első 
tudományos igényű adatgyűjtés Visnya Aladár nevéhez 
köthető, aki a Könyvben található szőlőhajtás rajzokból, 
lévén azok megfeleltek az eredeti méreteknek, minden 
évhez hozzárendelte a maximális hajtáshosszt (1. ábra).
A  hajtáshosszak és a léghőmérséklet között keresett kap
csolatot Berkes a korrelációszámítás módszerével. Kő
szegről csak 1873-1908 időszakból álltak rendelkezésre 
mérési adatok, így Budapest és Bécs hőmérsékleti adat
sorát is megvizsgálta. A havi középhőmérsékletek alap
ján több időszakra vonatkozóan is számított korrelációs 
együtthatót. A legszorosabb kapcsolatot a budapesti már
cius-április kéthavi átlaghőmérséklettel találta, amit 
r = 70% i  5% formában közölt.
Még egy ábrát idéznék Berkes munkájából, aki előszere
tettel kutatta a naptevékenység hatását időjárási jelensé
gekre és a szőlőhajtások vonatkozásban sem tudott ellen
állni a kapcsolat felderítésének (2. ábra).
Péczely (1982) publikációiban kiegészíti a korábbi hajtás
hossz adatokat 1982-ig és újra elemzi a hőmérséklettel va
ló kapcsolatot, ezúttal a szombathelyi meteorológiai ada
tokkal. Hasonló eredményekre jut, mint Berkes. O már 
regresszió számítást is alkalmaz. Négyzetes regressziós 
függvénnyel úja le a relatív hajtáshossz és a márc+ápr 
hőmérséklet közti kapcsolatot. Vizsgálataiban nagyobb 
hangsúlyt helyez az inhomogenitások elemzésére.

A Szőlő Jövésnek Könyve nemcsak a tavaszi hajtások 
rajzait tartalmazza, hanem az egyes évek bortermeléséről 
is számot ad, Péczely figyelmét megragadta az évjáratok 
meteorológiai elemzésének lehetősége. A szöveges mi
nősítési leírásokból 5 kategóriát tartalmazó ordinális ská
lát képez, majd a leggyengébb és a legjobb évekre vonat
kozóan összeveti a bor mennyiségi és minőségi mutatóit 
a havi hőmérsékleti anomáliákkal. Ezt mutatjuk a követ
kező, 3. ábrán.
A 2000-ben az Időjárás folyóiratban Strestík és Verő 
szerzők által publikált cikkben ugyancsak a hajtáshosz- 
szak elemzése történik, immár 1999-ig kiegészített adat
soron. Az 1900-ban bekövetkezett filoxéra vész követ
keztében az adatsor jelentős zavart szenvedett, melyet a 
szerzők különböző korrekciókkal igyekeznek kikü
szöbölni. Hasonló elveken keresnek kapcsolatot a hő- 
mérsékleti viszonyok és a hajtáshosszak között, mint ko
rábban Berkes (1942) és Péczely (1982). Eredményeiket 
azonban arra használják, hogy a műszeres méréseket 
megelőző időszakra is kiterjesszék a hőmérsékleti viszo
nyok jellemzését Kőszeg térségére. Az így kapott adatso
rokat összevetik prágai, bécsi és budapesti adatsorokkal.
A Kiss, A. et al (2011) által publikált cikkben már nem
csak a hajtáshosszakkal, hanem a Könyvből nyerhető 
más információkkal — az érés és a szüret időpontja, a bor 
minősége — is dolgozik, dendrokronológiai módszereket
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alkalmazva nem is a tavaszi, hanem a nyári időszak hő- 
mérsékleti viszonyait próbálja rekonstruálni.
A 2014-ben és 2016-ban olasz szerzők által jegyzett pub
likációkban egy alapvetően más megközelítéssel talál
kozhatunk. A Szőlő lövésnek Könyve rajzait megfelelte
tik a szőlő fenológiai stádiumaira alkalmazott BBCH kó
doknak.

1. táblázat: A szőlő tavaszi időszakra jellemző fenofázisai 
és a megfelelő BBCH kódok, (www.mkk.szie.hu/)

A szőlő tavaszi fenológiai fázisai a 
kiterjesztett BBCH skála alapján

Kód Leírás
0. Kihajtás

00
Nyugalom: világos rügyek alakja (hegyestől a 
kerekig), színe (világos vagy sötétbarna) és a mérete a 
fajtára jellemző.

01 Rügyduzzadás kezdete: a rügy a rügypikkely- 
leveleken belül terjeszkedik.

03 Rügyduzzadás vége: a rügy duzzadt, de nem zöld.
05 „Gyapjas állapot”: barna rügygyapot tisztán látható.
07 Rügypattanás kezdete: zöld hajtáscsúcs éppen látható.
09 Rügypattanás: zöld hajtáscsúcs tisztán látható.

1. Levélfejlődés

•1 Az első levél kiterült és eláll a hajtástól.
12 Két levél kiterült.
13 Három levél kiterült.
14 Négy levél kiterült.
15 Öt levél kiterült.
16 Hat levél kiterült.
19 Kilenc vagy több levél kiterült.

A kódolás lényege, hogy egy alapvetően kvalitatív válto
zóból -  mint a fenofázis -  kvantitatív változót képez, 
amellyel már összefüggés-vizsgálatok végezhetők 
(1. táblázat). Ezt a kódolást hajtják végre minden egyes 
rajzra vonatkozóan. így egy évből több adatuk is lesz, hi
szen nemcsak egy hajtás kerül megörökítésre. Külön fi
gyelmet fordítanak a fajták szerinti megkülönböztetésre 
és szőlész-borász szemléletű kifejezetten agrometeoroló
giai modellt alkotnak, melyben a fenológiai stádium ér
téke az effektív hőösszeg lineáris függvénye lesz. Ha a 
tavaszi felmelegedési viszonyokra akarunk következtet
ni, akkor ennek a modellnek az invertálásából kaphatjuk 
az alábbi ugyancsak lineáris összefüggést:

Effektív hőösszeg= a*BBCH+b

Párisi et al (2014) modelljében effektív hőösszegként az 
ún. normál hőmérsékletű órák NHH  (január 1-től április 
24-ig) szerepelnek a 4. ábrán látható hatásfüggvénnyel 
súlyozott órás hőmérsékletekkel. A cikkben a hőmérsék
leti adatok a bécsi feljegyzésekből származnak és csak a 
burgundi fajtára vonatkozó megfigyelések szerepelnek. 
Az 1740-2009 időszakra meghatározott NHH összeg ér

A h ő m érsék le t ó raértéke 3C

4. ábra:A normál hőmérsékletű órák hatásfüggvénye 
Párisi et al (2011) szerint

óra
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5. ábra: A tavaszi felmelegedési időszakra jellemző normál 
hőmérsékleti órák 1740—2009 között (Párisi et al, 2014)

6. ábra: A rekonstruált hőösszeg (hőmérséklet-összeg) 
adatsor, az anomáliák az 1961-1999 időszakhoz viszo

nyítva. A vastag vonal 10 éves átkaroló átlagok, a fekete a 
műszeres mérések előtti időszakból, pontozott vonal a 
95%o-os konfidencia intervallummal (Fila et al, 2016)

tékeit az idősor elemzésben alkalmazott Bai és Perron 
(1998) teszttel négy egymástól elkülöníthető időszakra 
bontják az alábbiak szerint (5. ábra, 2. táblázat). Ugyan
csak a BBCH kódok skáláját alkalmazza vizsgálataiban 
egy másik, túlnyomórészt olasz szerzőkből álló kutató- 
csoport. Fila et al. (2016) a Könyvben található minden 
szőlőfajtára vonatkozóan előállították az adott évre jel
lemző fenológiai fázist. A Könyvben említett fajtákat 
mind felsorolják az említés gyakoriságával valamint az 
első és utolsó említés évszámával. A hőmérsékleti viszo
nyokat az agrometeorológiában szokásos effektív hőmér
sékleti összeggel -  growing degree day (GDD) -  jelle
mezték. A modell kidolgozásához Szombathely napi me
teorológiai adatait használták föl. Minden, legalább öt
ször szereplő fajtára elvégzik a modell parametrizációját. 
Az effektív hőmérsékleti összeg meghatározásánál a napi 
középhőmérséklet küszöb feletti részével számolhatunk. 
Mivel az effektív hőösszeg (GDD) számításánál a külön
böző fajtáknál eltérő lehet a bázishőmérséklet, ezért 0-10 
fok között 1 fokonként elvégezték a számításokat, hogy 
kiválasszák minden fajtához az optimális bázishőmérsék
letet (R2 alapján). Modelljük alapján rekonstruálják a
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műszeres megfigyeléseket megelőző időszak tavaszi hő- 
mérsékleti viszonyait a GDD alapján (6. ábra). A törté
neti klimatológiai megállapításaikat összevetik más for
rásokból származó történeti klimatológiai vizsgálatokkal.

Mind Párisi et al (2014) mind Fila el al. (2016) hangsú
lyozza, hogy a Szőlő lövésnek Könyve értékes adatfor
rás, de a jelentős inhomogenitások miatt számos nehéz
séggel kell megküzdeni a tudományos kutatóknak, s talán 
ez az oka, hogy eddig kevés nemzetközi kutatásban sze
repelt ez a Könyv.

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

2. táblázat: A négy elkülönített időszakra jellemző fenológiai 
stádiumok a BBCH kód alapján, valamint a kifejezetten meleg 

évek aránya az időszakon belül (Párisi et al.,2014)

BBCH BBCHY11 NNH NNHY249

átlag szórás az évek 
%-a átlag szórás az évek 

%-a

1740
-1780 12,2 5,2 80 190,4 86,1 20

1791
-1820 7,4 6,1 38 110,4 100,6 5

1821
-1929 10,3 4,6 56 158,7 75,9 4

1930
-2009 7,8 3,8 25 196,1 62,0 25

Összefoglalás. A Szőlő Jövésnek Könyve a kulturális 
hagyományőrzés mellett komoly tudományos értékkel 
bír. A nemzetközi klímakutatásban a műszeres méréseket 
megelőző időszakról rendelkezésre álló proxy adatok 
elemzésének újabb és újabb módszereivel találkozha
tunk. Megfigyelhető, hogy az elemzés matematikai mód
szerei is fejlődnek. Kezdetben egyszerű korrelációszámí
tás, majd regresszió analízis és utóbb már komplex mo
dellszámítások, idősor elemzések, többváltozós módsze
rek is megjelennek. Ezek segítségével egyre több infor
máció nyerhető ki az immár angol nyelvű rövidítéssel is 
bíró Szőlő Jövésnek Könyve -  Book of Vine sprouts of 
Kőszeg (BOV) proxy adatforrásból. A Könyv nemzetkö
zi ismertsége is egyre növekszik. 2000 előtt csak magyar 
kutatók munkáiban találkozhattunk vele, majd magyar és 
külföldi kutatók együttes munkáiban és legutóbb már 
magyar kutatók nélkül is született jelentős publikáció. A 
továbbiakban is várható, hogy a cyber tér megnyílásával 
a regionális értékek a világ kulturális és tudományos ér
tékei közé kerülnek.
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SZŐLŐKLÍMA MÉRÉSEK ÉS „SZŐLŐ ELEKTRONIKUS KALENDÁRIUM”
BEMUTATÁSA

CLIMA TE MEASUREMENTS IN  KŐSZEG AND PRESENTA TION OF *GRAPE
ELECTRONIC ALMANAC’

Németh László, Puskás János, Zentai Zoltán
Nyugat-magyarországi Egyetem Földrajz és Környezettudományi Intézet 

9700 Szombathely Károlyi Gáspár tér 4. 
nemethl@nyme.hu; pjanos@gmail.com; zzoltan@ttk.nyme.hu

Összefoglalás. Kőszeg környékén több éven át szőlőben folytatott széleskörű adatgyűjtés során felmerült annak igénye, 
hogy a különböző típusú adatokat, a fenológiai megfigyelések, a talajtani és meteorológiai mérések eredményét célszerű 
lenne egy adatbázisban összegyűjteni, amelyből további vizsgálatokhoz az adatok tetszés szerint kinyerhetők. Végül egy 
mobiltelefonos adatgyűjtés került bevezetésre, Szőlő Elektronikus Kalendárium elnevezéssel. Az adatbázis létrehozásáról 
a kutatók egyeztettek a kőszegi szőlősgazdákkal. Az adatbázis neve a készítés során SZELFI-re módosult (Szőlő Elektro
nikus Figyelő). Jelen írás az adatbázis kialakításának folyamatát, a lehetséges alkalmazást ismerteti.

Abstract. The demand encountered in a wide range of data collection for several years in vineyards around Kőszeg that 
different types of data, phonological observations, soil and meteorological measurements should be collected in a database. 
This database would be a useful source for any additional examinations because the recall of any kind of data would be 
very easy. A cell phone data collection was introduced finally. As first guess it was called as Grape Electronic Calendar. It 
was established by research workers in total consensus with the grape growers. The name of the database was modified in 
the course of its preparation. Its present name is SZELFI (Grape Electronic Observer). This writing gives the process of the 
forming of the database and the possible application.

Bevezetés. Kőszegen 9 mérési helyen folytatunk vizsgála
tokat, 2011. november 3. óta. Mérjük a levegő hőmérsékle
tét különböző kitettség szerint, a talajtól különböző magas
ságban, valamint a hőmérsékletet és relatív nedvességtar
talmat a szőlőtőkéken a termés magasságában óránkénti 
mintavétellel. Vizsgáljuk a talajhőmérséklet alakulását kü
lönböző mélységben. Talajmintákat vettünk, amelyekből 
meghatároztuk a talajok fontosabb paramétereit. Terepi mé
réssel, röntgen fluoreszcens vizsgálatokkal a talaj nyom
elem tartalmát vizsgáltuk, mértük a környezeti radioaktivi
tás gamma dózisteljesítmény értékeit, hőfényképeket készí
tettünk. 2013. augusztustól bővítettük a mintavételi helye
ket. Mérőműszereket helyeztünk el a Kissomlyó hegyen a 
Királykő Borház szőlő területein és a Somlón a 
Kreinbacher birtok szőlőjében. Méréseinkből származó 
adatok száma megközelítően 3,5 millió! Az adatokat rész
ben feldolgoztuk, ill. feldolgozásra várnak. Probléma, hogy 
nincs információnk: a szőlőről, a termésről, a mustról. Hiá
nyoznak a fényképek, adatok egy adatgyűjtés a szőlő 
fenológiai állapotáról. Szükség lenne egy, a szőlősgazdák 
által egyszerűen, gyorsan kivitelezhető dokumentálásra, 
hogy az adatok bármikor visszakereshetők legyenek, az 
adatok származási helye azonosítható legyen. Megvizsgál
tuk egy mobiltelefonos adatgyűjtés lehetőségét. Szőlő 
Elektronikus Kalendárium elnevezéssel egy adatbázis létre
hozásáról egyeztettünk a kőszegi szőlősgazdákkal. Az adat
bázis neve a készítés során SZELFI-re módosult (Szőlő 
Elektronikus Figyelő).

A vizsgálati terület bemutatása. K őszegi-hegység. A 
hegység fő tömegét mezozoos metamorf kőzetek építik 
fel. Legmagasabb pontja az írott-kő (884 m tszf) ez egy
ben a Dunántúl legmagasabb csúcsa is. Két domborzati 
sajátosság jellemzi. Egy közel K-Ny-i irányú, kissé patkó

alakú főgerinc. (KI. Hirschenstein, Gr. Hirschenstein -  
Szarvaskő  —, írott-kő, Kendig, Irány-hegy, Tábor-hegy), 
és az ebből kiágazó alacsonyabb gerincek alkotják a 
hegységet. Egymás fölött különböző magasságokban sík, 
illetve kislejtésű lépcsők követik egymást. Ezeknek a 
szinteknek különböző a koruk és a keletkezési körülmé
nyeik is eltérőek. A hegység domborzatát meghatározó 
nagy formákon túl a kisebb felszínformák adják meg a 
táj valódi arculatát. A felszínformálódásban döntő jelen
tőségű a felszín nagy lejtése és a bőséges csapadékmeny- 
nyiség. Ezekből következik, hogy a patakok völgymélyí
tése nagyon nagymértékű. Meredek falú keskeny, mély 
völgyek szabdalják a hegységet.
Som ló és a K is-Som lyóhegy. A pannon kor végén meg
élénkülő vulkáni tevékenység során a Kárpát
medencében több elkülönült vulkáni terület alakult ki. 
Ezek közül nagyobb kiterjedésű egységek: a Grazi
medence, Kisalföld-Kemeneshát, Balaton-felvidék, Nóg- 
rád-Gömör és a Persányi-hegység. A vulkánkitörések so
rán elsősorban lávakőzet jött létre, de azokon a területe
ken, ahol a vulkánok aljzatában főként nedves, pannon 
agyagos-homokos képződmények találhatóak, ott törme
lékszórás (vulkáni tufaképződés) volt az uralkodó. A he
ves kitöréseket kísérő törmelékszórás a Kemeneshát vi
dékén és a Kisalföld peremén a legjellemzőbb. Itt a vul
káni tevékenység mindenütt törmelékszórással kezdő
dött, és csak négy helyen (Somló, Kis-Somlyóhegy, 
Hercseg-hegy, Ság-hegy) folytatódott lávaömléssel. A 
bazaltvulkanizmus abszolút korát számos -  a radioaktív 
K izotóp átalakulására alapuló -  K/Ar módszerrel történő 
kormeghatározással tárták fel. A Kemeneshát vulkánjai a 
bazaltvulkanizmus középső időszakában működtek, ra
diometrikus koruk 3 -6  millió év között változik, azaz a 
pannon kor végén és a pliocénben (5-2,4 millió év) vol-
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tak aktívak (Ság: 5 millió év, Kis-Somlyó: 3,9 millió év, 
Marcaltő: 4,6 millió év, Várkesző: 3,0-5,3 millió év, 
Gérce: 4,5 millió év.). Erre az időre a környezet már 
nagymértékben átalakult. A Pannon-tóba torkolló ősfo- 
lyók rengeteg hordalékot szállítottak, ezért a tó elseké- 
lyesedett. A hordalékból a folyók deltákat építettek, amik 
egyre mélyebben nyúltak be a tóba, így egyre nagyobb 
teret hódított a szárazföld, míg végül teljesen fel nem töl
tődött, illetve ki nem száradt a Pannon-tó. Az idősebb 
bazaltvulkánok anyaga még az elsekélyesedett, mocsaras 
pannon környezetbe hullott. Ezek, a nagyarányú feltöltő- 
dés következtében, teljesen el is temetődhettek. Az 
emelkedés (valamint a szomszédos táj süllyedése), az 
időnként megélénkülő folyóvízi erózió és a szél eróziós 
(deflációs) hatása nyomán a bazaltsapkás hegyek kör
nyezete jelentősen lepusztult, ennek során morfológiai 
értelemben is hegyekké (tanúhegyekké) váltak.

Mérési adatok gyűjtése. Alkalmazott mérőműszerek: 
DS1922L és DS1923 regisztráló hőmérő, kisméretű, 
nagy felbontású, víz és 
vegyszerálló tokozású 
eszközök. Az energia- 
forrás, a memória és a 
hőmérő integrálva van.
A mérési feladatnak 
megfelelően a mérés pa
raméterei egy adapter 
segítségével PC-ről ál
líthatók, és a mért ada
tok kiolvasása is így tör
ténik (1. ábra). Mérési 
beállítások: mintavétel 
óránként, felbontás:
0,0625 °C (pontosság:
0,1 °C). Mérések kezde
te: 2011. november 3. 
első kiolvasás: 2012. 
március 10. Legutóbbi 
kiolvasás: 2016. február 
17. Az adatok számítógépes rögzítése 4-5 havonta történt. 
A levegő hőmérséklet mérését különböző kitettség szerint, a 
talajtól 10 cm és 200 cm magasságban, valamint a hőmér
séklet és relatív a nedvességtartalom mérését a szőlőtőké
ken a termés magasságában (60-80 cm) végezzük. Talaj- 
hőmérséklet mérés 0 -5 -1 0 -2 0 - 30-40-60 cm mélységben 
elhelyezett hőmérőkkel történik.
A mérési sorozat jellemzői. A mérési helyeket a 2-4. 
ábrán mutatjuk be. A kőszegi vizsgálatok célja, hogy fel
tárjuk a nagy múltra visszatekintő szőlőtermő terület sa
játos mikroklimatikus viszonyait. Ehhez a munkához 
partnerre találtunk a kőszegi szőlősgazdákban -  Alasz 
László, Frank János, Kampits Ernő, Kiss Zoltán, Láng 
József, Stefanich Kornél, Unger István, — amiért már itt 
köszönet illeti őket. Külön köszönjük az együttműködést 
Kampits Lászlónak. Magyarországon belül a Kőszegi
hegység térsége Péczely (2009) szerint a mérsékelten hű
vös-mérsékelten nedves éghajlati körzetben helyezkedik 
el. Az évi középhőmérséklet itt 9 °C. Ez annak a követ
kezménye, hogy a napsütéses órák évi összege csak 
1800—1900 között van (Rákóczi et al., 2002).

A terület éghajlatának egyedi vonásai leginkább a csapa
dék eloszlásában és mennyiségében mutatkoznak meg. 
Az évi csapadékmennyiség közel 800 mm, a Stájerhá
zaknál a 900 mm-t is elérheti. Ez jócskán meghaladja az 
országos átlagot. Az évi csapadékhozam 70-80% -a a 
nyári félévben hull. A legcsapadékosabb hónap a július. 
Általában még a legszárazabb években is érkezik néhány 
mm havi csapadék, szemben az ország alföldi részeivel, 
ahol gyakran hónapokig szárazság van. A terület egyedi 
csapadékeloszlását elsősorban a domborzat eredményezi. 
Ezt a 24 óra alatt lehullott csapadékösszegek tükrözik a leg
jobban. A legcsapadékosabb napok általában nyáron van
nak. A 24 óra alatt lehullott csapadékmaximum 100 mm 
fölött lehet. Évente átlagosan 8,3 olyan nap van, amikor a 
24 óra alatt lehullott csapadék mennyisége meghaladja a 
20 mm-t. Ez az ország más (alföldi) területein csupán 
2 -3  évente fordul elő. A 10 mm-t maghaladó napok 
száma 25,3 (nyáron havonta kb. 2 -3  nap). A 10 és 20 
mm-t meghaladó csapadékmennyiség előfordulásának 
gyakorisága az utóbbi évtizedekben megnőtt (Kovács,

2011; 2015). A kisebb 
csapadékhozamot produ
káló napok száma már az 
országos átlaghoz közelít. 
Az első havazás általában 
november 12. körül kö
vetkezik be, az utolsó pe
dig március 13. körül. 
Szélső esetben már szept
ember végén is lehullhat 
az első hó, de előfordult 
már az is hogy csak janu
árban havazott először. A 
legkésőbbi havazást 
1944. április 3-án jegyez
ték fel. Átlagosan nov
ember 16-tól március 3- 
ig számíthatunk össze
függő hótakaróra. Leg
tovább 1942-ben, május

4-ig, maradt meg a hótakaró a hegység területén. A hóta- 
karós napok átlagos száma 65 nap (Hajósy et al., 1975; 
Kakas, 1967; Károssy, 1989; Puskás és Károssy, 2013; 
Rákóczi et al., 2002). Köszönet a mérésekhez nyújtott 
támogatásért Erdélyi Jánosnak és a Királykő Borháznak. 
Köszönjük továbbá a Kreinbacher birtoknak a mérések
hez nyújtott támogatást.
A Kőszegi-hegységben, a Kissomlyón és a Somlón vég
zett mérések alapján, célunk a szőlőterületek klimatikus 
viszonyainak összehasonlítása volt. A három hely eltérő 
geológiai és geomorfológiai adottságokkal rendelkezik. 
A Kőszegi-hegység fő felépítő kőzetei metamorf eredetű 
palák, elsősorban fillit és csillámpala. Ezeket a kőzeteket 
a mérési helyeken változatos vastagságú törmelék fedi. A 
mérési helyek a hegység DK-i oldalán helyezkednek el 
300-500 m közötti tszf magasságban. A Kissomlyó-hegy 
viszonylag sík környezetéből szigetként emelkedik ki 
220 m tszf-i magasságig. Fő felépítő kőzete bazalttufa, 
amit a mérési helyeken vastag vályogtakaró fed. A méré
sek a hegy tetőrégiójában és a hegy DNy-i oldalán foly
nak. A Somló-hegy a Marcal-medence síkságából emel
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kedik ki 431 m tszf-i magasságig. Fő felépítő kőzete a 
bazalt. A mérési hely a DNY-i oldalon található -  köz
vetlen környezetében a bazalt a felszínre bukkan -  illetve 
a teraszos művelés miatt vastag bazalt anyagú támfalak 
szegélyezik (Zentai et al., 2015). A méréssorozatban az 
egyidejűleg használt hőmérők és relatív nedvességtarta
lom mérők száma 120-130 db volt. A begyűjtött adatok 
száma meghaladta a három és fél milliót. Az adatokat 
részben feldolgoztuk és az eredményekről beszámoltunk

szi lehetővé. A korszerű készülékekbe sok szenzort épí
tettek be, ilyen szenzorok például: a GPS, digitális irány
tű, mágneses érzékelő, gravitációs- és gyorsulásmérés, 
fénymérés, zaj és rezgés stb.
A szenzorokhoz általában a mérésekhez jól használható 
alkalmazások tölthetők le, például a Smart Tools alkal
mazáskészlet: Hossz, szög, meredekség, távolság, ma
gasság, szélesség, terület, irány, fémdetektor, GPS, zaj
szintmérő, rezgés mérő, stb.

2. ábra: Mérési helyek Kőszegen 3. ábra: Mérési helyek Kissomlyón

4. ábra: Mérési helyek Somlón

az alábbi konferenciákon: 4 -8 . Szőlő és Klíma Konfe
rencia 2012-2016. Kőszeg; XIII-XV. Természet-, Mű
szaki- és Gazdaságtudományok Alkalmazása Nemzetkö
zi Konferencia Szombathelyen. 2014-2016; Magyar Me
teorológiai Társaság XXXIV. Vándorgyűlés és VII. Erdő 
és Klíma Konferencia, Debrecen, 2012; VII. Kárpát
medencei Környezet-tudományi Konferencia 2012.

A mobiltelefonos adatgyűjtésről. A mobilkommuniká
ciós technológia és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások egyre 
elteljedtebbek Magyarországon is. Az okostelefonok aránya 
39 százalék, 2015. januári adat szerint. Az operációs rend
szerek piaci részesedése alapján egyértelműen az Androidos 
telefonok a legnépszerűbbek (http://kutatopont.hu) .
A z  olcsón beszerezhető memóriakártyák, a bárhol és 
bármikor elérhető világháló, a felhő használat szinte kor
látlan számú fénykép, film és hangfelvétel készítését te-

5. ábra: Fényképek az adatbázisban. Felvételek: 
április 26., április 28. -fagykár, május 2. . - fagykár, 

június 2. -  új hajtás, július 2., augusztus 30.

Miért választottuk a mobiltelefont, okostelefont? A  tele
fon mindig kéznél van, állandó szinkronban a hálózattal, 
így mindig tudja a pontos időt. Az adatgyűjtéshez megfe
lelő kamerát építettek be, fénykép és rövid filmkészítés 
lehetősége. A mikrofon hangjegyzet készítésére, vagy 
akár diktafonként használható. A beépített GPS-szenzor 
segítségével viszonylag pontos (5-10 m pontosság) 
helymeghatározást végezhetünk. Az érintőképernyő egy
szerű működtetést, az alkalmazások futtatásának lehető
sége az adatgyűjtéshez írt szoftver használatát teszi lehe
tővé. Az adatgyűjtés megvalósítása: egy egyszerű, mobil- 
telefonra fejlesztett adatgyűjtő program segítségével tör
ténik. A program ingyenesen letölthető Android és iOS 
operációs rendszerekre, a Magyarországon használt 
okostelefonok többségén működik. A feljegyzésekbe sze
retnénk bevonni a fiatalabb korosztályt, akik közül szinte 
mindenki használja a mobiltelefonokat, sőt az egyik lég-
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fontosabb eszköz a kapcsolattartásban, játékban, időtöl
tésben. A tervek szerint családon belül, vagy az ismeret
ségi körben élő általános iskolás, középiskolás gyerekek 
végzik az adatfelvételt, a szőlősgazda támogatásával. Cél 
a gyerekek bevonása a munkába, a természet megismeré
se, a nemzedékek közti szakadék csökkentése, tudás át
adása, egymás segítése, együttműködés.
Egy mobiltelefonos adatgyűjtés megvalósításához az 
alábbi feltételeknek kell teljesülni: szükség van egy mo-
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adatok az adatbázisból letölthetők legyenek további fel
dolgozásra. Több adatgyűjtő csomag vizsgálata után az 
EpiCollect alkalmazáscsomagot választottuk. Ez egy 
mobil és egy WEB alkalmazás a mobiltelefonos adat
gyűjtéshez. Szabadon kialakítható projektekhez biztosít 
mobilalkalmazást és több mobilról beérkező válaszok 
esetén adatgyűjtést és feldolgozási lehetőséget. A projekt 
során készült anyagok földrajzi koordinátaadatokkal ki
egészítettek — így megjeleníthetők térképen — pl. a

6. ábra: Adatbázis táblázat nézet (http://plus.epicollect.net/szelfi/foto)

biltelefonra írt adatgyűjtő programra, amely ingyenesen 
letölthető a Play Áruházból, könnyen telepíthető, nincs 
komoly hardverigénye, könnyen használható, működése
kor nem igényel internet hozzáférést. A gyűjtött adatok 
egyszerűen feltölthetők az internetre, ha van szélessávú 
internet kapcsolat. Több telefonról, több helyről, egy
mástól függetlenül gyűjthetők, feltölthetők az adatok egy 
közös adatbázisba. Szükség van egy WEB alkalmazásra, 
adatbázisra, ahova az összegyűjtött adatok kerülnek. Az

GoogleEarth használatával. Lehetővé teszi elektronikus 
kérdőív összeállítását a projekthez, amit majd egy mobil 
alkalmazás használ (Németh et al., 2016).
A mobil alkalmazás Epicollect+ letölthető és telepíthető 
a Play Áruházból.

SZ E LF I projekt bemutatása. A Szőlő Elektronikus Fi
gyelő (SZELFI) létrehozásához az ötletet a Szőlő .lövé
sének Könyve adta. A könyv az időjárási és éghajlati jel



146
lemzőknek, valamint a szőlő fenológiai állapotának ösz- 
szefüggésére vonatkozó feljegyzéseket tartalmaz. Ebbe a 
könyvbe rajzolják be 1740 óta -  április 24-én -  a Kőszeg 
környéki dűlők szőlőhajtásait, melyeket hajnalban vágtak 
le a gazdák a tőkékről. A képeken kívül több szőlővel 
kapcsolatos adat is megtalálható a feljegyzésekben. Ezt a 
hagyományt őrzik és ápolják Kőszegen minden évben 
Szent György napján.
A Szőlő Elektronikus Figyelőben hasonló, földrajzi ko
ordinátaadatokkal, időponttal, időjárási adatokkal, a sző
lőterület adataival, és további megfigyelésekkel kiegészí
tett fotók jelennek meg a világhálón egy elektronikus 
adatbázisban.
Az adatgyűjtéshez mobiltelefonunkon az Epicollect+ al
kalmazás segítségével egy szelfi elnevezésű projektet kell 
futtatnunk. A projekt két elektronikus űrlapból áll, az 
adatfelvétel során ezeket kell a telefonon kitölteni.

A szelfi projekt űrlapjai: foto és reg űrlap bemutatása.
A foto  űrlapon történik a szőlő adatfelvétel. Egy fény
képkészítéssel indul, majd a szőlőfajtát és a szőlő nevét 
kell kiválasztanunk a felajánlott lehetőségek közül. Kö
vetkező lépés a GPS koordináta, a dátum és az idő rögzí
tése, ezek egy gomb lenyomására automatikusan történ
nek. Ezt követi egy további képkészítés, megjegyzés írá
sa, vagy egy hangjegyzet készítésének lehetősége. Az űr
lap egy beküldő-azonosító kitöltésével és az adatok rög
zítésével zárul. A reg űrlap a borászatok azonosítására 
készült, az adatfelvételek során csak egyszer szükséges a 
kitöltése. A beküldő-azonosító kitöltése után a borászat 
nevét, lógóját, GPS koordinátáit és elérhetőségeit adhat
juk meg. Megjegyzés, vagy hangjegyzet készítését ajánl
ja  fel az űrlap, majd kitöltése után az adatok rögzítésével 
zárul. Az adatok egyszerűen egy „gomb lenyomásával” 
feltölthetők az internetre, ha van szélessávú internet kap
csolat. A http://koszegibor.hu/szelfi/ oldalon található a 
Szőlő Elektronikus Figyelő SZELFI bemutatása, a mo
bilalkalmazás letöltésének és használatának részletes is
mertetése, az adatbázis részletes leírása, bemutatása, link 
az adatbázishoz. Köszönet Kampits Lászlónak a honlap 
létrehozásáért és működtetéséért.

Bejegyzések az adatbázisban. Az adatbázisba bekerült 
néhány fényképet az 5. ábra, míg a „táblázat” nézetet a 
6. ábra mutatja.

Összefoglalás. Az összegyűjtött adatok egy Kőszeghez 
kapcsolódó honlapon érhetők el, bárhonnan a világból. 
Jellemzők: nagy területről, több mobileszközzel, egy 
időben, egymástól függetlenül gyűjtött adatok. A Kalen
dárium a tervek szerint három, időben egymást követő 
részből áll: „Szőlő jövés” -  „Szőlő fürtök” -  „Szüret”. A 
„Szőlő jövés” résznek főként idegenforgalmi, reklám szere
pet szánunk, a szőlősgazdáknak, a borászatoknak, a szak
mának és a városnak. Turisztikai jelentőség, pl. a testvérvá
rosi kapcsolatok ápolása. A szőlősgazdák az adatbázisban 
rögzített adatokkal az adott évben nyomon követhetik a 
szőlő fejlődését a tavaszt megelőző nyugalmi állapottól

kezdve a tél kezdetén bekövetkező ismételt nyugalmi álla
potig. A szőlő kutatói a különböző évek rendszerezett ada
taiból összehasonlító vizsgálatokat végezhetnek. Az ag
rometeorológiai és klimatológiai kutatást végzők az egy
más utáni évek adatai alapján pontos eredményeket kap
hatnak az adott évben az időjárási elemek és a szőlő 
fenológiai fázisai közötti összefüggések tisztázásához.
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AZ ECOWIN ÉS AZ ISTERVIN PROGRAMOK NÖVÉNYVÉDELMI 
ELŐREJELZÉSI TAPASZTALATAI 2010-2015

EXPERIENCES OF PLÁNT PROTECTION FORECASTS OF ECOWIN AND
ISTER VIN PROJECTS 2010-2015

Szőke Lajos1, Vér András2
‘Szőke Bio Kutatás-fejlesztő Kft., 6035 Ballószög III. körzet 74/E, lajosszoke3@gmail.com 

2 Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Szaktanácsadó és Továbbképző Intézet 
9200 Mosonmagyaróvár Lucsony u. 2., verandras@sze.hu

Összefoglalás. A Szőlészeti és Borászati Kutató Intézetben már az 1980-as évek elejétől foglalkoztunk a szőlő növényvé
delmi előrejelző program fejlesztésével -  nemzetközi együttműködésben szlovák és cseh kutatókkal együttműködve. En
nek keretében helyi meteorológiai méréseket végeztünk, majd különböző pályázati támogatással mintegy 250 db automata 
meteorológiai állomást telepítettünk borvidékeinken (Szőke et al., 1993; 1994; 2004; Szőke, 1998 et al., 1994). Az Auszt- 
ria-Magyarország határon átnyúló együttműködési pályázat (ECOWIN -  Természetvédelem a szőlőtermesztés ökologi- 
zálásán keresztül -  L 00083/01. sz. projekt) keretében 2010-ben indult szakmai program a Nyugat-Magyarországi borvi
dékeken. A program hazai vezetője a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Szak- 
tanácsadó és Továbbképző Intézete. Korábban, 1998 óta több kutatási programot valósítottunk meg ebben a térségben a 
környezetkímélő szőlőtermesztési technológia fejlesztése érdekében. Ebben a pályázatban azt a célt tűztük ki, hogy a ter
mészetvédelem érdekében további változtatásokat határozunk meg a talajművelés-talajvédelem, a tápanyag-gazdálkodás, a 
növényvédelem gyakorlatában. Monitoring vizsgálatokat végzünk (pl. ragadozó atka vizsgálatok, sorközi növény borított- 
ság és fajösszetétel meghatározása, nappali lepke fajok megjelenésének elemzése stb.), új módszereket alkalmazunk (helyi 
meteorológiai mérésekre alapozott növényvédelmi előrejelzés, EUF talajvizsgálat stb.), melyek segítik a célok megvalósí
tását és az eredmények értékelését. Az ökológiai szőlőtermesztésben engedélyezett -  új növényvédő szereket, növénykon
dicionálókat, fajgazdag sorközi takarónövényzetet -  technológiai elemeket alkalmazunk (Szőke, 2011; 2013a; 2013c; 
2014). A Szlovákia—Magyarország határon átnyúló együttműködési program (HUSK/1101/2.2.1/0294 -  ISTERVIN Ter
mészetvédelem a Duna menti területeken ökológiai szőlőtermesztési technológia bevezetésével) keretében az előző pályá
zat tapasztalatait is felhasználva, folytattunk vizsgálatokat. A célok hasonlóak, de figyelembe vettük a Duna melletti térség 
és a nagy értékű vízbázis kiemelt jelentőségét (Szőke, 2013b; 2014b). A két program eredményeit összefoglalva mutatjuk 
be a 2010-2014. közötti időszak időjárási jellemzőit és a szőlő növényvédelmi előrejelzés tapasztalatait. A kapott eredmé
nyek alapján kiemeljük a helyi meteorológiai mérések fontosságát, a szőlőfajták betegség-érzékenységének különbözősé
gét, melyet a védekezési munkák során figyelembe kell venni. Felhívjuk a figyelmet az „évjáratok” különbözőségére, me
lyek miatt a „rutinszerű”, vagy a „programozott” növényvédelem kockázatos és a környezet fölösleges terhelését eredmé
nyezheti.
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Abstract. In the Institute of Viticulture and Oenology we have been working on the development of a plant protection 
forecast program since the early 1980s in cooperation with Slovakian and Czech researchers. In the frame of this work we 
made local meteorological measurements and installed 250 automatic meteorological stations in Hungarian wine growing 
regions (Szőke et al., 1993; 1994; 2004; Szőke, 1998 et al., 1994). University of West Hungary, Faculty of Agricultural and 
Food Sciences, Institute for Consultancy and Training started a project in West-Hungarian wine regions in the frame of the 
Cross-border Cooperation Programme Austria-Hungary 2007-2013 (project title: ECOWIN-Nature protection by ecolog
ical viticulture project, project N° L 00083/01) in 2010. Since 1998 we have implemented different research projects in the 
same region with the aim of development of a sustainable grape production technology. The aim of ECOWIN project is to 
define further changes in tillage/soil protection, nutrient management and plant protection for protecting the biodiversity 
of grape plantations. We made monitoring (detection of predator mites, cover crop species, analysis of occurrence of day 
flying butterflies), and we used new methods (plant protection forecast based on local meteorological data, EUF soil test
ing, etc.) which help us to realize our goals and the evaluation of project outcomes. We used new technological elements 
allowed in ecological plant production such as new pesticides, plant conditioners, highly biodiverse cover crops between 
rows (Szőke, 2011; 2013a; 2013c; 2014). We continued the research in the frame of the Hungary-Slovakia Cross-border 
Co-operation Programme 2007-2013 (ISTERVIN-Protection of natural resources and protected areas alongside the River 
Danube by introducing ecological viticulture technologies, project N° HUSK/1101/2.2.1/0294) using the results of previ
ous project. The aims of ISTERVIN project are similar, however the significance of the areas alongside river Danube and 
the valuable groundwater resource were also taken into account (Szőke, 2013b; 2014b). The weather conditions between 
the years 2010 and 2014 and the experiences of grape plant protection forecasts of the two projects are shown together. On 
the base of the results we emphasize the importance of local meteorological measurements, the differences between the 
disease sensitivity of different wine grape varieties, which shall be taken into consideration at plant protection activities. It 
should be emphasized that due to differences in vintages ‘routine’ or ‘programmed’ plant protection is hazardous and can 
cause unnecessary environmental load.

Bevezető. A szőlőültetvények jelentős része olyan terüle
teken található, melyekre domborzatfíiggő táj szerkezeti 
szempontból fokozott figyelmet kell fordítani, azon kívül 
természetvédelmi területeken, tájvédelmi körzetekben, 
ill. azok puffer területein helyezkednek el. A korábbi in

tenzív gazdálkodás következtében (túlzott műtrágyázás, 
intenzív talajmunkák, herbicidek, inszekticidek alkalma
zása stb.) azonban a szőlőtermesztés összeütközésbe ke
rült a természetvédelmi előírásokkal. Ausztria és Ma
gyarország a határon átnyúló együttműködés területén
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több éves közös múltra tekint vissza. A 2010-ben indult 
osztrák-magyar projekt célja, hogy a határ mentén a 
gazdasági, társadalmi, kulturális és ökológiai kapcsolato
kat elmélyítse, és ezzel a regionális versenyképesség erő
sítése és az egyenlőtlenségek enyhítése is megvalósítha
tó. Ezen belül az ECOWIN program keretében a termé
szetvédelmi elveknek megfelelő, olyan szőlőtermesztési 
technológiát dolgoztunk ki, amely környezetkímélő 
szempontokat figyelembe véve elősegíti az ültetvények 
biodiverzitásának helyreállítását. A környezettudatos 
gazdálkodási, termelési szemlélet kialakítása szintén fon
tos szempont volt, ennek érdekében tananyagot írtunk, 
melyben az ökológiai termesztés elemei nagy hangsúlyt 
kaptak, képzéseket, bemutatókat, tanulmányutakat szer
veztünk, mind a hazai mind az osztrák gazdálkodóknak, 
hallgatóknak. 2010-2013. között EU program keretében 
a Nyugat-Dunántúli borvidékeken az AT-HU (AT-HU L 
00083/01.sz. projekt) ECOWIN pályázat segítségével 
folytattunk komplex környezetkímélő technológia- 
fejlesztést a szőlőültetvényekben. Hat partner gazdaság
ban végeztünk vizsgálatokat, többek között alkalmaztuk

tokát alapvetően befolyásolja. Magyarországon -  első
sorban a szőlőterületeken -  az utóbbi 15-20 évben több 
mint 250 db automata meteorológiai állomást telepítet
tünk, különböző pályázati támogatással. Ezek eredmé
nyeit már sokan igénybe veszik, de a szolgáltatás bővít
hető. A mezőgazdasági termelés eredményét -  több más 
tényező mellett -  a gazdálkodási év időjárási körülmé
nyei határozzák meg. Az időjárási tényezők hatásának 
összességét „évjárathatásnak” nevezzük. Az időjárás 
alapvetően meghatározza a termesztéstechnológiai fo
lyamatok kezdetét, az elvégzendő munkák időpontját, 
így pl. a szőlő vegetációs folyamatai évenként eltérő le- 
futásúak, ami a termés mennyiségét és minőségét is 
meghatározza. Az egyes munkafolyamatok elvégezhető
sége is függ az időjárási jellemzőktől. A permetezés erős 
szél esetén nem végezhető, az elsodródás környezeti ve
szélyt is jelent. A talajmunkák jó minőségű elvégzése 
csak kedvező talajnedvesség viszonyok között lehetsé
ges. Az agrometeorológiai előrejelzés a napi munkaszer
vezésben is ad hasznos információkat, de segíti a gazdát 
a növényvédelemben szükséges védekezések meghatáro-

1. táblázat: Meteorológiai mérésekés a fenológiaijellemzők kódjai

hét
hőmérséklet °C csapadék, mm fenológia

2010 2011 2012 20132014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ’10 11 12 13 14 15
9 1,5 -0,7 4,7 6,8 5,2 0 0 9,6 0,2 18,8 0 0 0 0 0
10 -1,3 3,9 1,9 8,8 6,5 4,9 1 0,6 1 3,4 4,8 4,6 0 0 0 0 0 0
11 7,1 7,8 9,2 1,2 8,5 5,5 0 18,4 0,6 1,0 3,8 2,6 0 0 1 0 0 0
12 12 8,1 11,4 2,2 13,7 8,4 3 4,8 0 10,4 2,4 0 0 0 1 0 0 0
13 9,8 11,5 10 -0,4 8,8 9,3 13,2 1 3,8 51,6 6,2 14 0 0 1 0 0
14 8,4 12,8 11 2,5 13,2 6,5 28 5 34 23,2 0 16,2 1 1 2 1 1 0
15 8,3 6,8 8,5 10,3 11,7 10,3 45,2 0 2,4 8,8 14,6 0,4 1 1 2 1 1 1
16 12,3 16,5 10,2 15,6 10,2 14 0 0 0,8 0,2 19,4 7,4 1 1 2 2 1 1
17 16.4 12,9 16,2 20,0 15 15 13,4 13,6 3,4 0,0 10 0 2 1 2 2 2 2
18 14,5 10,3 20 19,5 14,4 13,4 16 10,2 5,4 2,6 15,2 8 2 2 2 2 2 2
19 12.5 16,5 17,4 17.8 15,1 18,5 129 4,2 5 24,6 54,4 7 2 2 2 3 2 2
20 11,5 18,5 13,2 17,8 11,4 16,7 32 0 0 11,2 38,4 13,8 2 2 3 3 2 3
21 17,1 18,3 18,6 14,7 20,9 15,1 70 7,8 34,4 0,4 10 54 2 3 3 4 2 3
22 13,9 20,1 18,3 14,0 16,1 15,5 56,6 37,4 7,2 16,0 8,8 12,4 3 4 4 5 3 3
23 24,3 19,1 19,1 17,5 19,7 23,4 0 7,2 15 4,8 2 5 4 5 5 5 4 4
24 17,2 20,3 19,6 21,0 23,8 24 45,8 7,8 4,4 28,4 0 0,2 5 6 6 6 5 5
25 15,1 19 25,1 27,6 19 17,6 14,6 22,4 0 0,2 2 9,8 6 7 7 6 6 6
26 25,1 16,9 23,8 16,3 20,4 17,8 0 45 20,4 19,4 6,4 11 6 8 7 6 6 6
27 21,8 22,9 26,7 22,9 20,7 24,6 8,6 1,4 16 1,6 18 0 6 8 8 6 6 7
28 27 22,1 17,9 22,4 20,8 24,3 5,2 5,6 31,8 0,4 21 17,2 7 8 8 7 7 7
29 21,9 17,2 19 23,7 24,3 26 6,8 70,2 24,8 0,0 3 0,4 7 9 8 7 7 8
30 18,1 17 22,2 27,1 22,6 27,4 28,2 15,8 29,6 0,0 20,2 5,6 7 9 8 7 7 8
31 19,2 18,2 23,5 27,8 22,7 19,7 31,4 44 0 0,0 36,8 13 8 9 9 8 8 8
32 22,2 18 21,9 27,6 22,5 28,4 18,6 4,4 0 10,8 10 2,4 8 9 9 8 8 9
33 19,9 21 25,6 22,8 19,1 28,9 4,4 5,8 0 0,6 35,4 14,8 9 9 9 9 9 9
34 19,1 23,8 20,2 20,8 18 18,3 16,2 0 4,8 6,4 69,4 76,2 9 9 9 9 9 9

15,2 15,3 16,7 16,9 16,4 16,9 587,2 332,6 254,4 226,0 412,4 314,8
1. ábra: Növényvédelmi előrejelzés a meteorológiai mérések 

alapján, Pannonhalmi Borház Kft. ECOWIN Projekt
a helyi meteorológiai mérést automata műszerekkel és 
minden gazdaságban futtattuk a GALATI-VITIS progra
mot is. Új, az ökológiai gazdálkodásban is engedélyezett 
készítményeket és módszereket használtunk a kémiai 
szerek helyett, alkalmaztuk a biológiai védelem lehető
ségeit (pl. ragadozó atka betelepítése, feromon légtérterí- 
tés, Bacillus thurengiensis kurstaki, Mycosin-Vin, 
Alginure, rézhidroxid, kén, Oikomb A (K-vízüveg), 
Oikomb B (édeskömény magolaj), Prev-B2 (narancsolaj 
és bór), Vitisan (Kálium-hidrogén-karbonát). 2012-2015 
között egy új EU pályázat keretében, a Duna-menti bor
vidékeken, a HU-SK pályázat (HUSK/1101/2.2.1/0294 
ISTERVIN) keretében folytattunk technológiai fejlesztést 
szőlőültetvényekben, figyelembe véve a korábbi pályázat 
tapasztalatait is. Öt partner gazdaságban -  részben újon
nan telepített automata meteorológiai műszerek segítségé
vel — végeztünk növényvédelmi előrejelző program vizsgá
latokat (Szőke és Vér, 2015a; 2015b).

Anyag és módszer. A mezőgazdasági termelés egyik 
döntő tényezője az időjárás, amely a termelési folyama-

zásában is. Az időjárási tényezők közül a mezőgazdasági 
gyakorlatban szükséges információk: a hőmérsékleti ér
tékek közül a napi minimum, maximum és középhőmér
séklet, a radiációs minimum értéke, a csapadék mennyi
sége és eloszlása, a csapadék intenzitása, a napsütéses 
órák száma, a levegő páratartalma, a szél iránya és erős
sége, a talaj hőmérséklete, a levélnedvesség időtartama. 
Ezeket a jellemző értékeket ma már automata meteoroló
giai műszerekkel mérik, melyeket az adott növénykultúra 
közelében helyeznek el. Vannak olyan időjárási elemek -  
pl. a csapadék a nyári időszakban, -  amelyek értéke kis 
távolságon belül is jelentős eltérést mutathat, ezért indo
kolt a méréseket a növény állomány közelében végezni. 
Az automata meteorológiai műszerek több típusa ismert, 
ezek közül Magyarországon a LUFT-D, AGRO- 
EXPERT-A, METOS-A, BOREAS-H terjedt el, melyek 
érzékelői közel azonos jellemzőkkel rendelkeznek. Az 
eltérés közöttük az adatgyűjtés és továbbítás, az értéke
lés, valamint a szerviz szolgáltatás tekintetében jelentke
zik. Az utóbbi időben jelent meg a „SmartVineyard” a 
„Szőlőőr-H” amely a többi automata műszerhez hasonló,
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de van saját fejlesztésű LHT szenzora és alkalmazza a 
legkorszerűbb adat átviteli és feldolgozási lehetőségeket 
(Vanek et al., 1995a; 1995b). A meteorológiai informáci
ók felhasználásával növénykultúránként külön-külön 
speciális növényvédelmi előrejelző programok működ
tethetők, melyek a kártevők és kórokozók elleni haté
kony, de környezetkímélő és költségtakarékos védeke
zést teszik lehetővé. Ennek az az alapja, hogy minden 
kártevő és kórokozó megjelenésének és a fertőzés erős
ségének időjárási feltételei vannak. Ha ismerjük az adott 
károsító szervezet biológiai sajátosságait, érzékenységét 
az időjárás egyes elemeivel kapcsolatban, akkor a hely
ben mért időjárási jellemzők alapján előre lehet jelezni, 
hogy az adott károsító megjelenik-e, ha igen, mikor, és mi
lyen erős fertőzés várható. A z  előrejelző programok egy 
része konkrét tanácsot 
ad a védekezésre és a 
javasolt növényvédő 
szert (hatóanyagot) ille
tően is. Ilyen előrejelző 
program pl. a GALATI- 
VITIS, amely a szőlő 
peronoszpóra, liszthar
mat és Botrytis elleni 
védelmet szolgálja (Sző
ke et al., 1998; Vanek et 
al., 2000; Szőke et al.,
2000; Szőke et al., 2002).
A program előnye, hogy 
nemcsak a kórokozó bi
ológiai igényét hasonlít
ja  össze az aktuális idő
járási helyzettel, hanem 
figyelembe veszi a terü
let fekvéséből adódó kü
lönbségeket, a szőlőfaj
ták eltérő betegség érzé
kenységét, a növény fej
lettségi állapotát (feno- 
lógiai stádium), a fertő
zés kialakulásának elő
feltételeit és az eddig el
végzett permete-
zés(eke)t is. Az infor
mációk alapján az előre
jelző program -  általá
ban egy hétre -  ad javaslatot, hogy van-e fertőzés ve
szély, ha van milyen erősségű. Kell-e védekezni, ha igen, 
milyen típusú készítménnyel javasolja a védelmet. A 
program működtethető hagyományos (konvencionális), 
környezetkímélő (AKG integrált) és ökológiai művelésű 
ültetvényben is. A programot a vegetációs időszak kez
detétől -  a könnyezéstől -  az érés idejéig működtetjük. 
Általában a 9-35. hét között működik az előrejelző prog
ram (Vanek et al., 1995b; Szőke, 1998). A nemzetközi 
szerzőgárda segítségével a program angol, német, francia, 
cseh, szlovák és magyar nyelven is tud kommunikálni. A 
mintegy 30 éves tapasztalat alapján -  a program használa
tával -  jelentősen csökkenthető a permetezések száma, a 
felhasznált növényvédő szer mennyisége és a környezet 
terhelése, de a növényvédelem költsége is.
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Az elmúlt évek időjárása nagyon eltérő volt, így a prog
ram működésének tapasztalatai sok új információt is je 
lentenek. 2010 és 2015 évek rendkívül csapadékosak vol
tak, de a csapadék mennyisége és eloszlása különbözik. 
A 2013-as év kora tavaszi időjárása volt szokatlan és kü
lönleges, de érdekes volt a vegetációban a „hideg” és 
„meleg” periódusok szinte hetente történő változása. A 
meteorológiai adatokat egyhetes időszakokban átlagol
tuk, illetve összegeztük. A mért adatok közül a napi hő- 
mérsékleti átlag értéket és a lehullott csapadék mennyi
ségét táblázatban foglaltuk össze. Az előrejelző program 
a szőlő vegetációjához igazodva a könnyezéstől az érésig 
adott javaslatot a növényvédelem érdekében, ezért a 
9-34. hét közötti időszakban adjuk meg heti bontásban 
az adatokat. Az előrejelző program a kora tavaszi idő

szak időjárása alapján — 
általában a virágzás 
előtti időszakban -  in
formációt ad arról, hogy 
„Lisztharmatos”, „Pero- 
noszpórás”, vagy „Pero- 
noszpórás és lisztharma
tos” év várható. Ez a 
jelzés a szükséges nö
vényvédő szerek be
szerzése szempontjából 
fontos (Vanek et al., 
1995; Szőke, 1998). Eb
ben a dolgozatban a 
Pannonhalmi Apátsági 
Pincészetben 2010-2015 
években, a Győrújbaráti 
ültetvény környezetében
2013-2015 években 
mért meteorológiai ada
tokat és a növényvédel
mi előrejelzés tapasztala
tait mutatjuk be.

A Pannonhalmi Apát
sági Pincészetben vég
zett meteorológiai mé
rések és a növényvé
delmi előrejelzés ösz- 
szehasonlítása (Szőke, 
2014a; 2014b).

Időjárási jellemzők 2010-ben. A 2010-es évjárat rend
kívülinek mondható, mert több évtizede nem tapasztalt 
szélsőségek fordultak elő. A sokévi átlagtól lényegesen 
több csapadék hullott, egy-egy területen felhőszakadás is 
előfordult. Virágzás idején hűvös volt és sok eső esett. 
Néhány szőlőtáblán, ahol hosszabb ideig nem lehetett 
géppel munkát végezni, a virágzás körüli időben kritikus 
helyzet alakult ki. A sok csapadék mellett nagyon magas 
volt a páratartalom is.
Időjárási jellemzők 2011-ben. Viszonylag enyhe és csa
padékszegény tél után a tavasz kezdete kicsit vontatott 
volt, május elején kisebb tavaszi fagykár is jelentkezett, de 
a kísérleti területen nem okozott kárt. A nyár hűvösebb 
volt, de előfordult kánikulai hőség is. A lehullott csapadék 
lényegesen kevesebb az előző évhez képest.

2. táblázat: Győrújbaráti meteorológiai mérések és 
a fenológiai jellemzők adatai

r ~ “ 1 1 hőmérsékletlícsanadék
hét hőmérséklet, °C csapadék, mm | fenologia |— II v

eltérés
—

’13 ’14 ’15. ’13 ’14 ’15 ’13 ’14 ’15 ’14 ’15 ’14 ID E
9 2,7 6,5 5,1 2 4,5 20,2 0 0 0 s m ■ 1 2,5 ■ 1
10 8,8 6,7 5,5 3,4 7,3 3,2 0 0 0 2,1 3,3 3,9 0 ,2

11 1,2 8,9 5,7 1 4,9 3,2 0 0 0 7,7 4,5 3,9 ■
12 2,2 12,8 9.0 10,4 4 0 0 | l 0 10,6 6,8 6.4 1 0 ,4

13 -0,4 8,9 9,8 51,6 4 7,8 1 1 0 9,3 10,2 47,6 4 3 , 8
14 2,5 13,7 6,6 23,2 0,2 12,4 1 2 1 11.2 4,1 23 1 0 ,8

15 10,3 10,1 10,8 8,8 6,4 0 1 2 1 0,2 0,5 2,4 8,8
16 15,6 9 14 0,2 6,2 7,2 2 2 1 6,6 1,6 6 ■ 1
17 22,1 14,4 15,5 0,2 14,8 0 2 2 2 7,7 6,6 14,6 0,2
18 17,9 14,4 13,8 12,8 24,4 7,4 2 2 2 3,5 4,1 11,6 5,4
19 17,2 14 17,8 17,8 23,8 7 3 2 2 3,2 0,6 6 10,8
20 16,9 10,5 15,4 22,3! 24,9 13,8 3 3 3 6,4 1,5 8,5
21 13,5 20,4 15,1 0,4 6,4 74,8 4 3 3 6,9 1,6r * 74,4
22 13,5 15 15,6 29,1 24,6 32,2 5 3 3 1.5 2,1 4.5
23 14,8 18,5 23,8 1,8 0 0 5 4 4 H L 7 9 1,8 1,8
24 24,3 22,5 24,1 0 0 28,2 5 _ 1 5 1,8 0,2 ol 28,2
25 25,5 18 17,5 0 3,6 9,2 6 5 6 7,5 8 ■ 9,2
26 14,8 18,5 17,8 19,6 10,4 10,6 6 6 6 ■ ■ ■ 9I2] 9
27 20,8 19,3 24,8 1,5 0,6 0 6 6 7 1,5 4 K p 1,5
28 19,5 20,6 24,3 0 21,8 21,6 7 7 7 1,1 4,8 1
29 19,8 23,1 26 0 4,5 0 7 7 8 3,3 6,2 4,5 0
30 23,6 21,7 27,5 0 23,1 3,2 7 8 8 1,9 3,9 23.1 3,2
31 24,5 22,6 19,9 0 29,1 3,4 8 8 8 1,9 4,6 29,1 3,4
32 25,8 20,7 28,1 10,6 11,5 0 8 8 9 5,1 2,3 0 ,9 10,6
33 21,2 19,1 29,2 0 13,4 0 9 9 9 2,1 8 13,4 0
34 19,6 16,6 18,2 7 24,9 22,7 9 9 9 3 1,4 17,9 15.7

15,32 15,63 16,96 223,7 299,3 282,3 1 1 0,31 1,64 75,6 58.6
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Időjárási jellemzők 2012-ben. A tavasz száraz és vi
szonylag hűvös volt, vontatott hajtásfejlődést tapasztal
tunk. A virágzás körüli időszak kevés csapadékkal és vi
szonylag kedvező hőmérséklettel jellemezhető. A nyár 
közepén hűvösebb és kánikulai meleg periódusok válta
koztak. A július végén, augusztus elején jelentkező csa
padékos periódus Sopronban peronoszpórafertőzést ho
zott, de csak a lomb károsodása volt érzékelhető, mely 
rövid idő alatt a hőség miatt be is száradt. A nyár végi 
meleg az érést „előrehozta” és a száraz szüreti időszak 
kedvező minőséget adott.
Időjárási jellemzők 2013-ban. 2013-ban a szőlő fejlődé
se a márciusi „tél” miatt későn indult. A könnyezés leállt 
és 2 -3  hét késéssel indult újra. A 19. héten „Lisztharmatos 
év” jelzést adott a program és ez meg is valósult. Később 
egyes területeken „Peronoszpórás és lisztharmatos év” jel
zést is adott a program, de a szélsőséges „hideg-meleg”

3. táblázat: Meteorológiai mérőműszerek adatainak 
összehasonlítása, Babarczi-Pécsinger Győrújbarát 

ISTER VIN projekt 2014

hét hőmérséklet, °C csapadék, mm
Boreas LUFFT METOS Boreas LUFFT METOS

9 6,5 6,9 6,9 4,5 0 0
10 6,7 6,2 6,2 7,3 1,6 1,6
11 8,9 8,7 8 ,7 4,9 3,4 3,4
12 12,8 14,2 14,2 4 2,8 2,6
13 8,9 8,3 8,3 4 0 0
14 13,7 13,6 13,6 0,2 0 0
15 10,1 10,5 11,9 6,4 9 8
16 9 9,2 10,1 6,2 10 9
17 14,4 14,6 15,6 14,8 5,4 6,2
18 14,4 13,4 14,6 24,4 11 12,6
19 14 14,2 15,5 23,8 60,4 68
20 10,5 10,6 11,3 24,9 27,6 36,2
21 20,4 21,2 22,2 6,4 6,4 12,2
22 15 15,2 16 24,6 24,6 7,2
23 18,5 18,8 20,3 0 0 0
24 22,5 22,9 24,3 0 0 0
25 18 17,7 18,8 3,6 3,6 2,8
26 18,5 19,9 20,9 10,4 10,4 7,4
27 19,3 20,1 21,1 0,6 25,8 23,6
28 20,6 20,3 21,4 21,8 47,2 52
29 23,1 23,5 24,4 4,5 3,8 10
30 21,7 22,1 22,9 23,1 18,4 17,8
31 22,6 22,3 23 29,1 63,4 79,6
32 20,7 21,9 22,6 11,5 4,6 3,4
33 19,1 18,5 19,2 13,4 26 38,4
34 16,6 17,3 18,3 24,9 52,2 51,8

15,6 15,8 16,6 299,3 417,6 453,8

heti változások miatt nem alakult ki peronoszpórafertőzés. 
Botrytis elleni védekezésre nem volt szükség.
Időjárási jellemzők 2014-ben. 2014-ben a 14. héten el
indult a rügyfakadás. Későbbiekben 6 héten keresztül a 
szőlő azonos fejlődési állapotban volt. A 15. héten a prog
ram „Lisztharmatos év” jelzést adott. A virágzás kezdetéig 
csak a lisztharmat ellen kellett védekezni. Fürtzáródásig 
csak a lisztharmat veszélyeztetett. A 23. héten a program 
„Peronoszpórás és lisztharmatos év” jelzést adott és a 
Botrytis elleni megelőző védekezést javasolta. Fürtzáró
dástól a csapadékosra változó idő miatt egyre erősebb lett 
a peronoszpóra veszély is, de a Botrytis veszély is erősö
dött. A fajták közötti betegség érzékenység szerinti kü
lönbség a védekezési javaslatban is jól megfigyelhető.

Időjárási jellemzők 2015-ben. A tél enyhe és csapadék
szegény volt, így a tavaszi fejlődés lassan indult a vi
szonylag alacsony hőmérséklet miatt. A virágzás körül 
kedvező időjárás alakult, de a csapadék továbbra is kevés 
volt. A fürtzáródás utáni időben a „hideg-meleg” heti 
periódusok váltakoztak (egyik hétről a másikra a heti 
hőmérsékleti átlag mintegy 10 fokkal csökkent, vagy 
nőtt), majd a nyár végén tartósan, 4 -6  héten át, a heti 
hőmérsékleti átlag meghaladta a 24-26 fokot is. A napi 
maximum elérte a 39-40 fokot is. Emiatt az érés hama
rabb kezdődött és gyors lefolyású volt. A lehullott csapa
dék mennyisége alig haladta meg a 300 mm-t. Szeptem
ber végétől az időjárás csapadékosra változott, és október 
közepéig mintegy 150 mm csapadék hullott, ami nö
vényvédelmi szempontból már kevésbé okozott gondot, 
de a szüreti munkákat hátráltatta, egyes fajtáknál minő
ségi veszteséget is okozott. Az 1. táblázatban a meteoro
lógiai mérési adatokat és a szőlő fenológiai jellemzőit 
foglaltuk össze, az 1. ábrán a GÁL ATI programjavasla
tait mutatjuk be a védekezés érdekében. A Győrújbaráti 
ültetvények környezetében mért adatokat és a fenológiai 
jellemzők alakulását a 2. táblázatban foglaltuk össze.
2014-ben a Győrújbaráti ültetvények környezetében 3 db 
automata meteorológiai állomás mérési adatait is össze
hasonlítottuk, amelyek egymástól csak néhány km távol
ságra helyezkedtek el a dombvonulaton. A 3. táblázat a 
mért hőmérsékleti és csapadék értékeket foglalja össze.

Következtetések. A helyi meteorológiai mérés szerepe 
egyre jelentősebb, mert a globális felmelegedés hatására 
az évek közötti és az éven belüli szélsőséges helyzetek 
előfordulása egyre gyakoribb. Gyakran nagyon kis távol
ságokon belül is eltérő időjárási helyzet alakul ki, ami el
térő növényvédelmi gyakorlatot kíván (3. táblázat). Az 
évjáratok közötti időjárás eltérése a szőlő fejlődését is 
alapvetően befolyásolja, a fenológiai fázisok időbeni el
térő jelentkezése szembetűnő (2. táblázat). A GÁL ATI 
VITIS program jól követi a meteorológiai mérések sze
rinti időjárás változás hatásait, a program javaslatai pon
tosak és eredményesen segítik a termelő növényvédelmi 
munkáját. Az előrejelző program „évjárat” előrejelzése 
pontos, annak figyelembevételével lehet tervezni a szük
séges növényvédelmi programot. Az előrejelző program 
alkalmazásával csökkenthető a permetezések száma és az 
egy permetezés során kijuttatott növényvédő szerek 
mennyisége. Az új, biológiai növényvédő szerek és mód
szerek -  melyek az ellenőrzött ökológiai gazdálkodásban 
engedélyezettek -  a különösen kritikus években is jó 
eredményt adtak. A környezet terhelése nélkül sikerült a 
szőlőt megvédeni, egyes esetekben még jobb hatékony
sággal, mint a drága és a környezetet pusztító szintetikus 
szerekkel. A meteorológiai mérőműszerek működésében 
kockázatot jelentenek a darazsak, pókok, egyéb rovarok 
melyek a műszerbe telepedve elsősorban a csapadékmérő 
érzékelőjét zavarják. Ezért a műszerek rendszeres kar
bantartása elengedhetetlen. Több műszer adatainak isme
rete, felhasználása pontosabbá teszi az előrejelzést és az 
esetleges mérési hibát is könnyebb észrevenni. A külön
böző típusú meteorológiai műszerek mérési pontossága 
megfelelő, azok kezelhetőségét elsősorban a hozzá adott 
feldolgozó programok és a szerviz biztonság határozza
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meg. A meteorológiai műszerek saját előrejelző prog
ramja nem elég pontos, mert csak a kórokozó biológiai 
igényét veszi figyelembe. Ezért fordulhat elő, hogy kará
csonykor peronoszpóra veszélyt jelez, vagy május köze
pétől augusztus közepéig folyamatosan 80%-os liszthar
mat veszélyt jelez. 2014-ben a zsendülés kezdetétől je
lentkezett hűvösebb és rendkívül csapadékos időszak, 
ami a késői peronoszpóra és Botrytis fertőzés kialakulá
sát hozta. A szüret előtt rövid idő alatt lehullott 150-250 
mm csapadék súlyos mennyiségi és minőségi veszteséget 
okozott. Szeptember-október hónapokban ilyen nagy 
mennyiségű csapadék évtizedek óta nem volt. A 2015- 
ben tapasztalt szeptember végétől jelentkező csapadékos 
időszak úgy tűnik, szintén az időjárás átalakulását jelzi, 
mert két egymást követő évben is sajátos eltérés jelent
kezett, ami a szüreti munkákat is befolyásolja és a termés 
minőségét is veszélyezteti. 2015-ben a virágzás utáni 
időszaktól szinte folyamatosan magas heti hőmérsékleti 
átlagokat mértünk, tartósan 24-27 °C-ot, de közben egy- 
egy héten akár 10 °C-al alacsonyabb érték is előfordult. 
Összefoglalva, a helyi (tábla szintű) meteorológiai mé
résre alapozott növényvédelmi előrejelző program hasz
nálata (GALATI VITIS) nagyban segíti a gazda munká
ját, környezetvédelmi és gazdasági előnyei kiemelkedő- 
ek. Rendkívüli időjárási helyzetek növényvédelmi követ
kezményeit időben jelzi, ami szintén nagy segítség a 
gazda számára. A szőlőfajták betegség érzékenységének 
megfelelő védekezési javaslatot ad, ami szintén jelentő
sen csökkenti a környezet terhelését. A témával kapcso
latos további információk és a képzési anyagok a Szé
chenyi István Egyetem mosonmagyaróvári Szaktanács- 
adó és Továbbképző Intézet honlapján elérhetőek.
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A BORKERESKEDELEM NEMZETKÖZI TENDENCIÁI 
A KLÍMAVÁLTOZÁS SZEMSZÖGÉBŐL 

THE TRENDS OF THE WORLD WINE TRADE 
FROM THE POINT OF VIEW OF THE CLIMATE CHANGE 

Poor Judit, Pál Árpád, Hunkár Márta
Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Deák Ferenc u. 16.,pj@georgikon.hu; hunkar@georgikon.hu 

Összefoglalás: A szőlő- és bortermelés átstrukturálódását az újvilági bortermelő országok szerepének erősödése jellemzi. 
Ezen országok az elmúlt évtizedekben tűntek fel és gyorsan pozíciót szereztek a nemzetközi piacokon felismerve a szőlő- 
termesztésnek kedvező klimatikus adottságaikat, melyre a friss telepítések, fiatal ültetvények mellett az új, innovatív ter
melési technikák és technológiák és a méretgazdaságosság is ráerősítenek. Ezen országokban — kifejezetten jellemző 
Ausztráliára, Chilére és Uj-Zélandra -  a termelés jelentős emelkedésétől elmarad a fogyasztás erősödése, így termelésük 
meghatározó része a külpiacokon csapódik le.
Abstract: The restructuring of the grape and wine production is characterized by the strengthening of the role of the New 
World wine-producing countries. These countries have appeared and quickly gained position in international markets in 
the past decades recognizing their own favourable climatic endowments to viniculture which are confirmed by fresh, 
young plantations, the new, innovative production techniques and technologies and economies of scale. In these countries 
-  it is typical for Australia, Chile and New Zealand -  the increase of consumption is lower than the significant increase in 
production, so the major part of their production is exported.

Bevezetés. A szőlő- és bortermelés földrajzi elterjedtsé
gét, intenzitását a klimatikus tényezők behatárolják. A 
szőlőtermesztés ökológiai határainak (1. ábra) megfele
lően találjuk a világ meghatározó szőlőtermő területeit 
(2. ábra), melyekre az jellemző, hogy az évi átlaghőmér
séklet 9 °C és 21 °C izotermái között húzódik. E viszonylag 
szélesebb sávon belül azonban a 16 °C alatti tartományt 
tartjuk ideálisnak, itt terem a legjobb minőségű szőlő. Ez az

évi 21 °C 
középhöm.

1. ábra: A szőlőtermesztés ökológiai határai (Kozma, 1991)

a klimatikus zóna, ami az éghajlatváltozás következtében 
a Föld északi féltekéjén észak felé, a déli féltekén pedig 
délebbre tolódhat. Ezen hőmérsékleti tartomány felett 
(16-21°C) már illat- illetve zamatanyagokban szegé
nyebb bor termelhető annak ellenére, hogy az éghajlati 
adottságok bizonyos területeken akár az évi kétszeri szü
retet is lehetővé teszik. Vajon a klímaváltozás és így a 
globális felmelegedés hogy módosíthatja a termelésre

2. ábra: A világ bortermelő régiói 
(http://www. thirty fifty, co. uk/images/World-wine-map.giJ)
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3. ábra: A világ szőlőterületeinek és az egyes területeken termelt szőlő megoszlása 2014-ben (OIV, 2015)
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5. ábra: A szőlőterület és -termés tendenciája a legfontosabb országokat illetően 2000-2013 (Aurand, 2014)
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6. ábra: A szőlőtermesztésre alkalmas területek változása a világ különböző területein (Hannah et ál., 2013)
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alkalmas területeket, és ez hogy idomulhat adott terület 
fogyasztási potenciáljához? Dolgozatunkban ezekre a 
kérdésekre keressük a választ, melyhez kiindulásként el
kerülhetetlen az eddigi tendenciák, a jelen állapotot leíró 
pozíció ismertetése, melyet az Egyesült Nemzetek Elei-

Anyag. Ha a világ szőlőtermelésének megoszlását tekint
jük, akkor a terület vonatkozásában megállapítható, hogy 
napjainkban 5 ország adja a világ szőlőtermő területének 
közel 50%-át, amint ezt a 3. ábra is bizonyítja. Az egyes 
országokban termelt szőlő meghatározó része azonban
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7. ábra: A kínai évi átlaghőmérséklet változása 
1961-2005 (Xu etal., 2015)
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8. ábra: A világ bortermelése, FAOSTAT adatok alapján
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9. ábra: A bortermelés tendenciái a legfontosabb országokat illetően 2000-2014 (2014 becsült adatok), Aurand (2014)

Ú| belépők színre lépése, a növekvő pve
delem és a  fogyasztói szokások, népes
ségszám változásának köszönhetően
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Régi Világ csökkenő borfogyasztása Európa részesedése 69%-ról 
61%-ra csökkent 2000 óta (Ázsia 6 —> 10% Amerika 20 —> 23%)

10. ábra: A világ borfogyasztása FAOSTAT adatok 
alapján

mezési és Mezőgazdasági Szervezetének (Food and 
Agricultural Organization -  FAO), valamint az Interna
tional Organisation of Vine and Wine adatainak áttekin
tésével tesszük meg.

11. ábra: A borfogyasztás tendenciái a legfontosabb országokat 
illetően 2000-2013 (Aurand, 2014) alapján

jellemzően eltérő hasznosítású: így Kinában főként cse
megeszőlőt, Törökországban dominánsan mazsolaszőlőt, 
illetve például az európai országokban meghatározó mó
don borszőlőt találunk.
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Ha visszatekintünk, és hosszabb távon vizsgáljuk a világ 
szőlőtermő területének tendenciáját, akkor jól látható, 
hogy az mintegy 20-25%-os csökkenést mutat a 60-70- 
es évek állapotához képest, a 90-es évek második felétől 
viszont stagnált. A szőlőterületek múlt századbeli vissza
húzódását egyértelműen a termésátlag emelkedése tette 
lehetővé, hiszen a világ szőlőtermés mennyisége hosszú
távon egyértelmű növekedést jelez, de nem vitatható a 
80-as évek borpiaci lankadásának hatása sem (4. ábra). 
Bár világszinten tehát az elmúlt két évtizedben nagyjából 
stagnált a szőlőtermő terület, megoszlása az egyes orszá
gok, térségek között jelentős átrendeződést jelez csak
úgy, mint a termésmennyiség.

Az arányok az elmúlt 1-2 évtizedben annak köszönhető
en változtak, hogy az egyes országok pozíciója jelentő
sen módosult. Európa dominanciája csökkenni látszik és 
az amerikai és ázsiai területek szerepe felértékelődik (az
5. ábrán az országok a nemzetközi hivatalos kódjaikkal

MM
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kerültek feltüntetésre). Kína erőteljes részesedés
növekedése egyértelmű és a csemegeszőlőt illetően meg
határozó. Ennek köszönhetően az International 
Organisation of Vine and Wine (OIV) adatai alapján a 
csemegeszőlő aránya a borszőlő rovására 5% pontos 
aránynövekedést mutat az elmúlt másfél évtizedben.

Számos tanulmány vizsgálja a szőlőtermesztésre alkal
mas területek módosulását a klímaváltozás hatására 
(Mozell and Thach, 2014; Fraga et al., 2012). A 6. ábra 
szemlélteti Hannah et al. (2013) kutatásának eredménye
it, mely jól jelzi, hogy a felmelegedés hatására az eddigi 
alapvetően melegebb területek 2050 körűire már nem, a 
hűvösebb -  eddig az ökológiai határ szélén, de azon túl 
található -  területek viszont a jövőben várhatóan alkal
masak lesznek a termelésre.

Az említett tanulmány nem tér ki részletesen Kínára, a 
kínai szőlőtermesztés jövőbeli perspektíváira. Jelen ta
nulmányunkban a korábban említett kínai dinamikus nö-

* 6 4.1 , , 4 0 «

USA GER ARG POR NZL

12. ábra: A legfontosabb borexportőr országok az érték és a mennyiség vonatkozásába (Aurand, 2014) alapján
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13. ábra: A legfontosabb borimportőr országok az érték és a mennyiség vonatkozásában (Aurand, 2014)
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vekedés további lehetőségeinek mérlegeléséhez röviden 
áttekintjük jelenlegi klimatikus adottságait. Eszerint 
Észak-Kína tipikusan kontinentális monszun éghajlatú 
terület. Az uralkodó észak-nyugati szelek a téli időszak
ban Szibéria felől erős hideg beáramlást okoznak. Ta
vasszal és ősszel roppant változékony az idő, gyakoriak a 
kora tavaszi fagyok, melyek a friss hajtásokat károsíthat
ják. A nyári időszakban a dél-keleti tengerparti területek 
felől árasztja el meleg nedves levegő a térséget. Ezek a 
tulajdonképpen kedvezőtlen klimatikus viszonyok ma
gyarázzák, hogy Kínában a történelem során nem fejlő
dött ki extenzív szőlőtermesztés és bortermelés.

A Xu et al. (2015) kutatási eredményeit szemlélte
tő 7. ábra azt mutatja, hogy a klíma melegedése legin
kább az északi, észak-keleti területeket érintette az elmúlt 
45 évben, ahol ez a szőlőtermesztés és bortermelés jelen
tős növekedésének kedvező feltételéül szolgált. Li et al. 
(2008) eredményei pedig azt jelzik, hogy Kína legna
gyobb része 2050 körűire szőlőtermesztésre alkalmas te
rület lesz.

Miután Kínát alapvetően a csemegeszőlő termesztés je l
lemzi, összevetve a 4. ábra globális szőlőtermés mennyi
ségét a 8. ábra globális bortermelésével, jól látható, hogy 
szemben a szőlőtermelés elmúlt két évtizedet jellemző 
dinamikus emelkedésével, a világ bortermelése stagnálni 
látszik. A világ bortermelésének stagnálása mögött azon
ban a szőlőterülethez hasonlóan az Új Világ térnyerése és 
a Régi Világ termelésének kismértékű csökkenése figyel
hető meg (9. ábra). A  két diagram skáláit összevetve jól 
látható, hogy az Új Világ országai a 4. helytől szereznek 
pozíciót a világ rangsorába. A termelés mellett elkerülhe
tetlen, hogy kitérjünk a borfogyasztás tendenciáira, hi
szen alapvetően a kereslet az, amely a kínálati oldalra 
hat, az ott érzékelhető változásokat indukálja, jó  példája 
ennek a 80-as évek szőlő- és borpiaci lankadása. Jelenleg 
egy enyhe növekedés figyelhető meg a világ borfogyasz
tását tekintve. Természetesen emögött is eltérő tendenci
ák figyelhetők meg országonként, térségenként (11. áb
ra). A  Régi Világ termelésének visszaesése részben a fo
gyasztása visszaesésének köszönhető. Mindeközben míg 
az Egyesült Királyságban a fogyasztói szokások, Kíná
ban emellett a növekvő népességszám, illetve az élet- 
színvonal emelkedés is növelte a fogyasztást.

Az egyes országok termelésének és fogyasztásának elté
rése a külkereskedelemben csapódik le. A globalizáció 
egyfajta érdeklődést hozott a más területek termékei 
iránt, melynek köszönhetően a nyitottság mértékét je l
lemző export/termelés mutató értéke 2000-ről 2013-ra 
21 %-ról 36%-ra emelkedett.

A világ főbb borexportőr országai -  összevetve a 
12. ábrát a 9. ábrával -  a termelésben meghatározó or
szágok. Az európai országok exportja a termelés tenden
ciáival ellentétesen domináns emelkedést mutat, mely

annak köszönhető, hogy jelentős az érdeklődés és így a 
kereslet e borok iránt. Erőteljes a koncentráció az ex
portban, Franciaország súlya közelíti az Új Világét.

Az exportnál is érdekes az érték és a volumen viszonya, 
az egységérték nagysága, tendenciája, de az import vo
natkozásában is érdekes az összevetés (13. ábra), hiszen 
árulkodik arról, hogy mely országok részesítik előnyben 
a behozatalukban a drágább, jobb minőségű bort, és ren
delkeznek nagyobb fizetőképes kereslettel. Másrészt 
vannak országok: Franciaország, Németország, USA, 
melyek a termelésben és ennek köszönhetően az export
ban is kiveszik a részüket, ennek ellenére az import vo
nalán is fontos pozíciót töltenek be. Ez jól bizonyítja a 
bor ágazaton belüli kereskedelmének erősödését és annak 
magas szintjét, mely annak köszönhető, hogy ezen or
szágok fogyasztásának fontos részét képezi a hazai bor, 
valamint nyitottak az új ízekre.

Összegfoglalás. A múltbeli tendenciákat áttekintve meg
állapítható, hogy korábban az egyes országok szerepét a 
termelésben és így a külkereskedelemben alapvetően a 
hagyományok határozták meg. A rövidebb távú tenden
ciákat és abban az egyes országok szerepét sokkal inkább 
a fogyasztói szokások, a kereskedelem liberalizációja és 
emellett az ökológiai adottságok, klimatikus viszonyok 
alakítják. Az importőr országok közül a megfelelő öko
lógiai adottságokkal rendelkező országok leginkább ér
dekeltek a termelés növelésében, melyet a klímaváltozás 
adott esetben segítheti is.

________________ L É G K Ö R  61. évfolyam (2016)
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A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA A SZŐLŐTERMELÉSRE TOKAJ-HEGYALJÁN
IMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON THE GRAPE PRODUCTION

IN  TOKAJ WINE REGION

Bihari Zoltán, Éles Sándorné, Balling Péter, Kneip Antal, Tóth János, Zsigrai György
Tokaj Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, 3910 Tárcái, Könyves K. u. 54. info@tarcalkutato.hu

Összefoglalás. Az elmúlt 100 év klímájában bekövetkező változásokat a Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutató- 
intézetben végzett mérések is jól demonstrálják. A hőmérsékletben történt növekedés önmagában nem jelentene nagy vál
tozást, de a részben vagy egészben ennek betudható kapcsolódó időjárási változások már alapvetően meghatározzák a sző
lő és bortermelés feltételeit. Csak a 2000 óta eltelt évek szélsőségeit vizsgálva is voltak olyan évjáratok, melyek hőmérsék
leti, csapadék, növény-egészségügyi, stb. rekordokat döntöttek. Intézetünk egyik feladata felkészülni az elkerülhetetlen 
változásokra, olyan alanyfajtákat, olyan klón változatokat kiválasztani, szelektálni, melyek képesek a szélsőséges körül
ményeket is tolerálni, ugyanakkor a minőségi követelményeknek is eleget tesznek. Kutatásaink során elemeztük az elmúlt 
100 év hőmérsékleti viszonyait a Tokaji Borvidéken. Terepi kísérleteinkben vizsgáltuk néhány alanyfajta és furmint kió
nok szárazságtűrését, valamint a furmint kiónok párás időben mutatott rothadási hajlamát. Mindezen eredmények birtoká
ban teszünk javaslatot a változó klímához alkalmazkodó alany és furmint klón használatra.
Abstract. The measurements were carried out in Research Institute of Viticulture and Oenology in Tokaj demonstrates 
well changes in the climate during the last 100 years too. Growing in the temperature would not mean a big change mere
ly, but the related meteorological changes which can be attributed to this in the part or in whole one define the conditions 
of the grape and wine production fundamentally already. Examining the extremes of the vintages since 2000 brought new 
records of temperature, rainfall, plant health, etc. One of the tasks of our institute is to prepare for the inevitable changes 
with selecting clones and rootstocks which are able to tolerate extreme circumstances; meanwhile they meet the quality re
quirements as well. We analysed the air temperature conditions of the last 100 years in the Tokaj wine region. Drought tol
erance of some rootstock varieties and Furmint clones, susceptibility to bunch rot contamination of Furmint clones in hu
mid weather conditions were examined in field experiments. On the basis of these results we try to suggest application of 
Furmint clones and rootstocks varieties adapting to the changing climate.

Bevezetés. A jelenben zajló drasztikus klimatikus válto
zások ma már vitán felül léteznek, hiszen azt a szárazföl
di, óceáni és sarkvidéki megfigyelések is egyértelműen 
bizonyítják (Solomon et al., 2007)- A klimatikus változá
sokra a növények különösen érzékenyen reagálnak, hi
szen számukra a térbeli elmozdulás jóval lassabban meg
oldható, mint az állatok esetében ( Walther et al., 2002, 
Thuiller et al., 2005). A növények fenológiai állapotá
ban, annak időbeni eltéréseiben közvetlenül is tetten ér
hetőek a melegedés jelei (Menzel et al., 2006), de az el
terjedési területek mintázata is a sarkok felé történő el
mozdulást mutat (Kelly és Goulden, 2008). A mezőgaz
dasági növények esetében az optimális termőterület elhe

lyezkedésének változása komoly gazdasági hatással bír 
(Howden et al., 2007). Termesztett növényeink közül a 
szőlő esetében rendelkezünk a legrégebbi rendszeres 
fenológiai megfigyelésekkel (Jones és Davis 2000; Wehb et 
al., 2012). A szőlő termeszthetőségét leginkább a hőmér
séklet és a csapadék határozza meg (Jackson 2008; Santos 
et al., 2012). A szőlőtermesztés határát a 10 és 20 °C-os 
éves átlaghőmérsékleti izoterma közé teszik (Jackson, 
2008). Nagyon sok kutatás foglalkozik azzal, hogy a szőlő 
termeszthetőségének jövőbeli határait becsülhessük. A ma
gyarországi várható hatásokkal Gaál et al. (2012) foglal
kozott, akik a „random erdőmodellt’’ alkalmazták számí
tásaikban. Tóth és Végvári (2015) elkészítette az európai

1. ábra: A szőlőtermelésre való alkalmasság jelenleg és 2080-ban (A jobb oldali ábra a MET OFFICE HADLEY 
Centre fór Climate Change HadCM3 modell segítségével készült.)
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területek szőlőtermelésre való alkalmasságának előrejel
zését. Ez alapján Magyarország szinte teljes területén a 
szőlőtermelésre alkalmasabb lesz a klíma (1. ábra). 
Magyarországon a változó klíma több pozitív és negatív 
következménnyel is jár, de mindenképpen igényli a sző
lő-bortermelők reagálását. Várhatóan a csemege- és a vö
rös bort adó szőlőfajtákra kedvező a szárazabb, nagyobb 
hőösszegü vegetációs periódus. Ez a lisztharmat és pero- 
noszpóra elleni védekezést is segíti. Megnő a 
klímarezisztens fajták, kiónok szerepe, melyek az 
aszályt, a magasabb UV sugárzást jobban tűrik. Az 
alanyválasztáskor az aszályt jobban toleráló fajták kerül
nek előtérbe. Ugyanakkor az enyhe teleknek köszönhető-

2015 aszályos nyarán pedig a szárazságtűrést tudtuk si
keresen tesztelni. A Furmint kiónok rothadékony- 
ságának felmérését 2014.09.08-án végeztük. A vizsgálat 
tárgyát képező 10 Furmint klón a tarcali Bakonyi- 
dűlőben található. Az 1992-ben telepített gyűjteményben 
kiónonként 15-28 db tőkét vizsgáltunk meg. Minden 
egyes tőkén becsléssel állapítottuk meg a rothadt és 
egészséges szőlőszemek arányát. F-próbával vizsgáltuk a 
kapott különbségek szignifikancia szintjét. A szőlősorok 
egymás mellett találhatóak, azokat talajtani és 
mikroklimatológiai szempontból azonos hatások érték. 
Az év folyamán 10 alkalommal volt permetezve a szőlő. 
Mind kontakt, mind felszívódó szereket alkalmaztunk.
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2-lankadt levelek 4—sárga és elszáradt levelek 5~nagyszámú elszáradt levél
2. ábra: A szárazságtünetek mértékét 1 és 5 közötti értékkel jellemeztük

3. ábra: A januári középhőmérsékletek változása 4. ábra. A júliusi középhőmérsékletek változása
az elmúlt 110 évben a Tokaji Borvidéken az elmúlt 110 évben a Tokaji Borvidéken

en a világ mediterrán régióiból új kártevők vagy kóroko
zók megjelenésére kell számítani. Flazánkban feltehetően 
szárazabb, melegebb nyarak és enyhébb telek várhatóak, 
mindemellett szélsőséges időjárási események. Célunk az 
volt, hogy két szélsőség: a nyári aszály és a csapadékos 
nyár hatásait vizsgáljuk a furmint fajtánál, és javaslatokat 
adhassunk a klónválasztásra.

Anyag és módszer. Áttekintettük 1900-tól kezdve a hő
mérséklet és csapadékviszonyokat. A mérések a tarcali 
mérőállomáson történtek, mely jelenleg a Tokaj Borvi
dék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet területén van. 
A szélsőségekhez való alkalmazkodást vizsgáltuk. így a 
2014-es évben a párás nyárnak köszönhető rothadást,

Szürkepenész ellen szintén volt célzott védekezés, utoljá
ra 2014. augusztus 19-én. Az alanyok és a nemes részek 
szárazságtűréssel kapcsolatos vizsgálatai a Tokaj Borvi
dék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Fajtagyűjtemé
nyében történtek. A Fajtagyűjtemény Tárcái határában 
löszös talajon, a Tokaji-hegy déli oldalán található. A te
rületen kísérleti céllal furmint kiónok és klónj elöltek let
tek telepítve három különböző alanyra oltva. A vizsgála
tunk során 1132 szőlőtőkét elemeztünk. Az oltványok 
szárazságtüneteinek intenzitását 1 és 5 között értékeltük 
2015 szeptembere folyamán (1-tünetmentes,
5-súlyos szárazságstressz, 2. ábra). Az alanyok közül a 
Teleki 5C, Fercal, Ruggeri 140 fajtákat vizsgáltuk, a 
Furmintok közül pedig 44 kiónt.
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Eredmények. A Tokaji Borvidéken, Tarcalon mért hő- 
mérsékleti adatok alapján készített trendvonal szinte min
den hónapban l-2°C-os növekedést mutat az elmúlt év
században, ami jól illeszkedik a globális hőmérsékletvál
tozási trendhez (3. és 4. ábra). Az utóbbi három évben ha
marabb érkezett meg a felmelegedés a tél végén, mint 2013- 
ban. Ez a szőlő fenológiai állapotában is meglátszik (5. áb
ra). A korábbi rügypattanás után a szőlő virágzásának és 
bogyókötődésének idejére azonban kiegyenlítődött a szőlő 
fejlődése. Ez viszont azt jelenti, hogy a rügypattanástól a 
hajtásfejlődés ideje elnyúlik, éppen akkor, amikor a szőlő 
kiemelten fogékony a kártevők és kórokozók fellépésére (6. 
ábra). Ez mindenképpen kedvezőtlen változás.
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Rothadékonyság vizsgálata. 2014-ben a gyakori esőzés, 
folyamatosan párás környezet segített a szürkerothadás 
és az ecetes rothadás megjelenésének. Ez viszont jó  alka
lom volt, hogy a furmint kiónok rothadékonyságát vizs
gáljuk.
A furmint kiónok esetében szembetűnő különbségeket ta
láltunk a rothadás mértékét illetően (F=l 1,77, p < 0,001). 
A rothadás legnagyobb mértékben a P.26 kiónt érintette, 
míg a T.8/7575-ÖS klón minimális mértékben fertőződött 
(7. ábra). Nagyon rothadékonynak bizonyult a leginkább 
elterjedt T.85-ös klón is.
Felhívnánk a figyelmet a T.7575-ÖS kiónra, mely úgy tű
nik, hogy a rothadásnak nagyon jól ellenállt!

5. ábra: Fenológiai eltérések 2014-16-ban 2013-hoz képest 6. ábra: A rügypattanás és a virágzás kezdete között eltelt 
idő, valamint a virágzás hossza a T. 85-ös Furmint esetében
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7. ábra: A Furmint kiónok rothadékonyságának mértéke
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Szárazságtűrés vizsgálata. 2015 nyarán a szárazságtü
netek megjelenését a tőkék döntő többségénél tapasztal
tuk, melyek közül a lankadás volt a legjellemzőbb 
(1. táblázat). A felmért adatok statisztikai elemzése során 
igazolódott, hogy bár szignifikáns különbség tapasztalható 
az alanyok kategóriák szerinti megoszlásában (khi-négyzet 
próba, p=0,01), ez alapján nem állítható fel egyértelmű 
sorrend szárazságtűrés szempontjából. Az irodalmi adatok

1. táblázat: A szárazságtünetek százalékos előfordulása ka
tegóriánként és alanyok szerint

1 2 3 4 5
Teleki 5C 11,6 60,6 14,25 13,1 0,5
Fercal 7,3 68,9 14 9,8 0
Ruggeri 140 9,8 58,6 22,5 9,1 0

alapján a Ruggeri 140 -  Fercal -  Teleki 5C sorrendben 
csökken a szárazságtűrésük az alanyoknak, de mi ezt vizs
gálatunkban sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudtuk 
egyértelműen. Bár arányaiban a legtöbb tünetmentes 
egyedet Teleki 5C alanyon mértük fel, azonban a 4-es és 
5-ös kategóriába eső, legsúlyosabb szárazságstresszt muta
tó tőkék aránya is ennél az alanynál a legmagasabb (8. áb
ra). Vizsgálatunk alapján nem tapasztalható szignifikáns 
különbség a három, szárazságtűrés szempontjából eltérő
nek tartott alanyfajta furmintra gyakorolt hatása között. 
Amennyiben a furmint kiónok szárazságtűrését a három 
alanyon összevontan vizsgáljuk, akkor megállapítható, 
hogy a jelenleg termelésben lévő T.85, T.92 kiónok jól tel
jesítettek, míg őket megelőzve legjobban a T.508, P.137, 
T.8/7575, P.133 kiónok tűrték a szárazságot (9. ábra). A 
T.8/7575-ÖS furmint klón azért érdekes, mert intézetünk 
ezen klón állami elismertetését kezdeményezte.

Értékelés. A következő évtizedekben az előrejelzések 
szerint egyre gyakrabban fordulnak elő olyan szélsőséges 
időjárási elemek, mint az aszály, vagy éppen tartósan 
csapadékos idő. A szőlőültetvényeknek meg kell küzde
nie ezekkel az időszakokkal, így a szárazságtűrő alanyok 
és kiónok használata egyre inkább előtérbe kerül, de 
ugyanakkor elvárás az, hogy a csapadékos időben táma
dó gombás fertőzésekkel szemben is növekedjen a hasz
nálatban lévő kiónok ellenálló képessége. A szárazságtű
rés élettani mechanizmusa igen összetett, a folyamatok 
egy része még ma sem ismert, valamint gyakorlati szem
pontból külön vizsgálatot igényel az adott alany/nemes 
kombináció viselkedése vízhiány szempontjából. Hazánk 
egyik legfontosabb szőlőfajtája, a furmint, az átlagosnál 
gyengébb szárazságtűréssel jellemezhető (Teszlák 2014). 
Intézetünkben az eddigi „hagyományos” alanyok vizsgá
latával nem találtunk olyan kiemelkedő alanyfajtát, amit 
ajánlhatnánk az elkövetkező évtizedekre, de új kísérlete
ket állítottunk be a mediterrán országokban már bizonyí
tott alanyfajtákkal, melyek az elkövetkező években ke
rülnek vizsgálat alá. Mind a szárazságtűrés, mind a 
rothadékonyság szempontjából kiemelkedően teljesített a 
T.8/7575-ÖS furmint klón. Más vizsgálatokból tudjuk,

hogy ez ráadásul korábban érik, és cukorgyűjtése korlá
tozott. Ezekért a tulajdonságaiért javasolja intézetünk a 
jövőben ezt a kiónt száraz furmint készítésére, és mint a 
klimatikus változásokra jól válaszoló kiónt adjuk be ál
lami elismertetésre.

Köszönetnyilvánítás. A kutatás az OTKA K13255 szá
mú támogatásával valósulhatott meg.
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Összefoglalás. Az éghajlatváltozás azzal a következménnyel jár, hogy a Mediterráneumból egyre több faj élőhelye toló
dott észak felé. A behurcolt, bevándorolt állatfajok az új élőhelyeken a természetes ellenségek és a kialakulatlan védekezé
si eljárások hiánya miatt felszaporodhattak. Ez az írás a szőlőben az elmúlt 140 évben megjelent kártevőket ismerteti.
Abstract. The climate change had the consequence that the habitat of increasingly more races was shifted towards north 
from the Mediterranean Area. The dragged in, species ranged over on the new habitats the natural enemies and the not tak
en shape because of the deficiency of protective procedures could multiply. This writing the past one appeared in 140
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years in the grape pests outlines it.

Bevezetés. A szőlő az egyik legrégebbi kultúrnövé
nyünk. Termesztése 6-7000 éves múltra tekint vissza. Ez 
idő alatt a kezdeti apró bogyójú, ritkás fürtöket hozó, 
szeszélyesen kúszó növényből magas minőségi mutatók
kal rendelkező, bő termést biztosító, metszéssel, zöld
munkával kordában tartott kultúra alakult ki a szelektálá
sok, később pedig a tudatos nemesítési munkák során. 
Ám ezek az új fajták a kártevőkkel szemben érzékenyeb
bek lettek. A szőlő állati kártevőiről sajnos csak az utób
bi 250 évre vonatkozóan rendelkezünk hiteles, dokumen
tált adatokkal. Ezek tanúsága szerint a Kárpát-medence 
szőlőültetvényeiben 154 állatfajról mutatták ki, hogy 
tápnövényéül választotta a szőlőt. Közülük 83 faj táplál
kozása a kártételi szintet is elérte, így ellene védekezésre 
is szükség volt. A kultúrnövényeinket fogyasztó, azokat 
károsító fajok száma az utóbbi évtizedekben ugrásszerű
en megnövekedett. Ennek oka, hogy a kereskedelemben, 
utasforgalomban a megnövekedett áruszállításokhoz po
tyautasok, behurcolt állatfajok kapcsolódtak. Az éghaj
latváltozás -  mely a napi középhőmérséklet lassú emel
kedéséből, a tartós fagyok nélküli enyhe telekből, a káni
kulai napok számának emelkedéséből, az éves csapadék
eloszlás szeszélyessé válásából áll -  azzal a következ
ménnyel jár, hogy a Mediterráneumból egyre több faj 
élőhelye tolódott észak felé. A behurcolt, bevándorolt ál
latfajok az új élőhelyeken a természetes ellenségek és a 
kialakulatlan védekezési eljárások hiánya miatt felszapo
rodhattak.

A szőlőültetvények jövevény fajai. Szakirodalmi átte
kintésünkben a fenti folyamatokat vizsgáltuk a hazai sző
lőültetvényekben. A vizsgált időszak az első jelentős be
hurcolt szőlőkártevő, a szőlő gyökértetű (Daktulo-sphaira 
vitifoliae) 1975-ös megjelenésétől 2015-ig terjedő 140 
év. A vizsgált terület a fenti időszakhoz rendelhető min
denkori Magyarország területe, ami 1920-ig, a trianoni 
békediktátum aláírásáig a Magyar Királyság területét, azt 
követően pedig napjainkig Magyarország területét jelen
ti. A vizsgált 140 éves periódus alatt területünkre 16 jö 
vevényfaj érkezett. Ezek többségét (11 faj) 1976-ig egyre 
ritkuló ütemben találták meg, majd 2004-től 2014-ig már 
újabb 5 faj egyedeit azonosították a szőlőben. A megje
lenő új fajok jelentősége, a szőlőben okozott, illetve vár
ható kártételének mértéke nagyon eltérően alakul. Két
ségtelenül a legnagyobb veszteségeket a Pancsován

1875-ben megtalált szőlő gyökértetű (Daktulosphaira 
vitifoliae), vagy köznapi nevén filoxéra okozta. A kárté
tel hatására nem egészen 30 év alatt a hazai szőlőterüle
tek kétharmad része kipusztult. A nagybirtokosok több
sége jelentős vagyonvesztést szenvedett el, a szőlő kis
birtokosok pedig teljesen elszegényedtek, sokan közülük 
kivándoroltak. Nem volt kevés azok száma, akik képte
lenek voltak a váltásra és az öngyilkosságba menekültek. 
Az egyéni veszteségek mellett tetemes károkat könyvel
hetett el az állam is. Az állami veszteségek adóbevétel 
kiesésekből, adótámogatásból, később pedig rekonstruk
ciós támogatásokból tevődtek össze. Mindemellett a 
csökkenő bortermelés ellensúlyozására megnőtt a bor- 
hamisítások aránya, bár erre vonatkozóan nincsenek 
megbízható számszerű adatok. Ami viszont már statiszti
kai adatokkal is alátámasztható, nőtt az égetett szeszes
italok fogyasztása. A kártevő pusztító hatását az amerikai 
alanyra történő átoltással, illetve a homoki szőlők telepí
tésével majd 40 évvel később sikerült csak teljesen meg
szüntetni. Ezt követően a szőlőben jelentkező minden jö 
vevény kártevő esetén felvetődik: nem egy újabb filoxé- 
ravészt elindító faj első képviselőit találtuk-e meg? Eh
hez kapcsolódnak még további kérdések: Mi okozhatta a 
filoxéra ilyen gyors elterjedését és kártételét? Mit lehetett 
volna tenni a hatékonyabb védekezés érdekében?

E kérdések megválaszolása előtt tekintsük át milyen 
újabb kártevők jelentek meg a filoxérát követően Ma
gyarországon. Valószínűleg a szőlőre való filoxéra miatti 
nagyobb odafigyelés eredményezhette, hogy 1883-ban 
Berzászkán (ma Románia) a szőlő gyökértetű által el
pusztított tőkékben megtalálták a fénykerülő termesz 
(Reticulitermes lucifugus) néhány példányát (Horváth, 
1855). A kártevő új volt ugyan a magyarországi faunára, 
több mint valószínű azonban, hogy már addig is itt volt. 
A faj elterjedési területe ugyanis a Mediterráneum, észa
ki határa Románia déli része. A későbbiekben további 
terjedéséről nem született feljegyzés. így a mai Magyar- 
ország területéről nincs is adata. Szintén a Földközi
tenger mellékéről származó faj a füge-pajzstetű 
(Ceroplastes rusci). Első magyarországi példányait 1883- 
ban találták meg Simontomyán (Kosztarab, 1955). Az 
elsősorban üvegházi dísznövényeken élő faj tápnövényei 
között a szőlő is megtalálható, sőt Olaszországban annak 
jelentős károsítója is. Nálunk azonban csak elvétve fór
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dúlt elő, és 1955-ös utolsó adata óta nem is találták töb
bet. Valószínűleg eltűnt Magyarországról (Ripka, 2010). 
Az 1897-ben Magyarország déli részén megtalált sár
pettyes kabóca (Hysteropterum grylloides) faj szőlőkár
tevőként ismert Dél-Európában. További terjedéséről, sőt 
hazai kártételéről nincs adat. A soktápnövényű viaszos 
citrom-pajzstetű (Planococcus citri) 1897 óta károsít Ma
gyarországon, de főleg csak üvegházakban. A Dél- 
Európában és a volt Szovjetunió déli részén viszont sző
lőben is nagy károkat okoz. A hazai szőlőn előforduló ki
sebb gazdasági jelentőségű populációiban 1976-ban 
Kozár Ferenc (Kozár and Danzig, 1976) azonosította a 
rövidfarkú viaszospajzstetű (Psudococcus obscurus) 
egyedeit. Ez utóbbi faj magyarországi megjelenése bi
zonytalan, a korábbi Planococcus citri adatok egy része 
erre a fajra vonatkozik (Jermy és Balázs, 1989). Az ame
rikai kontinens trópusi vidékeiről került behurcolásra a 
pirosfarú üvegházi tripsz (Heliothrips haemorrhoidalis) 
1890-ben. Tápnövényei között a szőlő is szerepel, ám 
mérsékelt égövi viszonyok között nem tudja elhagyni a 
zárt termesztő berendezéseket. A fekete tölgy pajzstetű 
(Targionia vitis) 1949 óta található meg Magyarországon 
(Kosztarab, 1955). Ez a faj Oroszországban súlyos sző
lőkártevőnek számít, nálunk nem figyelték meg jelentős 
kártételét. Hódmezővásárhely mellett 2006-ban találták 
meg a szintén tropikus eredetű Microcephalothrips 
abdominalis faj egyedeit tömegesen gyomnövényeken 
(Vierbergen et al., 2006). A tripsz a megfigyelések sze
rint a szőlőben közvetlen károkat nem okoz, és az eddigi 
tapasztalatok szerint a vírusvektor szerepe is elhanyagol
ható. A földközi-tengeri gyümölcslégy (Ceratitis 
capitata) 1928 óta több alkalommal bekerült az országba 
déligyümölcs szállítmányokkal. Hazai átteleléséről eddig 
nincs tudomásunk, bár az ezredforduló után Ausztriában 
kialakult egy hidegtűrő változata, mely azóta a Balkánon 
is képes áttelelni (Bodor és Rahmé, 2011). Szőlőn való 
előfordulását a fajjal foglalkozó szinte valamennyi forrás 
megemlíti, azonban konkrét, védekezést is igénylő kárté
telekről nincs híradás. Szintén más kultúrákban okozott 
nagy károkat az 1940-ben behurcolt amerikai fehér med
velepke (Hyphantria cunea). A szőlő nem elsődleges táp
növénye, így csak erős tömegszaporodása esetén, főként 
a nyári második nemzedék kártétele ellen kellett eseten
ként permetezni.

Nem ritka eset, hogy egy idegenhonos állatfaj többször 
kerül behurcolásra, mire véglegesen megtelepedik az új 
környezetében. Ilyen volt az amerikai bivalykabóca 
(Stictocephala bisonia) is, amelyről először 1912-ből van 
előfordulási adat. Később a faj eltűnni látszott, majd újra 
előkerült 1953-ban. (Tóth, 1961). A nőstény a zöld vesz- 
szőkön készített félhold alakú kéregváj atba helyezi a pe
téit, amelyekből a kikelt lárvák eleinte ugyanitt szívogat- 
nak. Később elhagyják a szőlőt és csak peterakáskor tér
nek vissza. A így megtámadott vesszők levelei a petera
kás helye feletti részen antociánosan elszíneződnek, sőt a 
vessző akár el is pusztulhat. A kártevő nagy tömegű elő
fordulása esetén rovarölőszeres védekezésre is szükség 
lehet. Több, mint 100 fajból álló, elsősorban fásszárú nö
vények alkotta, tápnövényköre van az amerikai lepkeka
bócának, amely, mint a neve is mutatja Észak-Amerika

keleti partvidékéről került át Európába 1979-ben, majd a 
kontinens déli részén felszaporodott. Hozzánk 2006-ban 
jutott el először, majd lassan terjedni kezdett az ország
ban. A lárvák tömött fehér szövedék védelme alatt szívo- 
gatnak, amely feltűnő tünete a faj jelenlétének. Szőlőben 
a kártétele csak népes populációja esetén számottevő. A 
lepkekabóca újabban lágyszárúakon is előfordul, ahol 
például kukoricán jelentős populációja is kialakulhat 
(Keszthelyi és Vanyúr, 2012). A legújabb potenciális kár
tevők között tarthatjuk nyilván a Magyarországon 2012- 
ben megtalált pettyesszámyú muslicát (Drosophila 
suzukii). Az apró termetű távol-keleti származású légyfaj 
néhány év alatt igazi „potyautasaként bejárta az északi 
félgömböt. Gyümölcs szállítmányokkal három év alatt 
elfertőzte az egész észak-amerikai kontinenst, majd átter
jedt Európára. Térhódítása nálunk is az autópályák kör
nyékéről indult (Kiss et al., 2013). A faj várható kártételi 
szintje ma még csak becsülhető. Szőlőben valószínűleg a 
vékony héjú fajták veszélyeztetettebbek, mivel ezekbe a 
nőstények könnyebben bele tudják helyezni a petéiket.

A legújabb kártevő a kígyóaknás szőlőmoly 
(Phyllocnistis vitegenella) 2014-ben jelent meg először 
az Egri Borvidék ültetvényeiben (Szabóky és Takács, 
2014). A szőlő levelein zegzugos aknákban rejtve élő 
lárva elpusztítása csak jól időzített permetezéssel lehet
séges. Ez kétségtelenül növeli az egyelőre még csak fel
szaporodóban lévő kártevő potenciális veszélyességét.

A fíloxéra vész óta a hazai szőlőültetvényekre a legna
gyobb veszélyt a 2006-ban bekerült amerikai szőlőkabó
ca (Scaphoideus titanus) okozta. Ez a szívogató kártevő 
önmaga csak jelentéktelen károkat okoz a szőlő levelein. 
Vektora azonban a szőlő aranyszínű sárgaság 
(Flavesnens dorée) fitoplazma okozta megbetegedésé
nek. Ez utóbbi a zárlati kártevő, amely ellen csak közve
tett védekezés van. Ez a kabóca irtása, terjedésének meg
akadályozása. Az aranyszínű sárgaság betegség nagyon 
gyors lefolyású. Beavatkozások nélkül néhány év alatt 
egész ültetvények pusztulhatnak ki. Ezt egyelőre szigorú 
növény-egészségügyi zárlati intézkedésekkel (kivágás, 
megsemmisítés, kötelező védekezés) eddig még sikerült 
kivédeni. A betegséget terjesztő további vektorok felku
tatása, életmódjuk vizsgálata a növényvédelmi kutatás je
lenlegi kiemelt feladata.

A filoxéra terjedését segítő tényezők. A szőlő gyökérte- 
tű nagyon gyorsan elterjedt a hazai borvidékeken és ka
tasztrofális következménnyel járt a kártétele. Az új, jö 
vevény fajok elleni védekezést sokban segítheti, ha átte
kintjük azokat az okokat, amelyek e súlyos kártétel ki
alakulásához vezettek. A gyors terjedés elsődleges oka a 
kártevő biológiájában keresendő. Az Európába bekerült 
faj új élőhelyén nem találkozott természetes ellenségek
kel. Bonyolult fejlődésmenete, rejtett életmódja nemcsak 
a védekezést, hanem a kártevő megtalálását, felismerését 
is nagyon megnehezítette. Tetézte ezt a problémát, hogy 
az adott korban nem is állt még rendelkezésre megfelelő 
hatékonyságú növényvédőszer az eredményes irtáshoz.

A kártevőre vonatkozó ismeretek nemcsak a szőlősgaz
dákhoz jutottak el nagyon lassan, hanem a korszak meg
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határozó szakemberei sem voltak mindig naprakészek a 
legfrissebb adatokból. Hozzá kell tenni, hogy ez termé
szetes is, hiszen a XIX. század végi információáramlás 
ezt nem tette lehetővé. Ezt alátámasztó érdekes adalék, 
hogy Kriesch János 1872-ben egy francia mezőgazdasági 
szaklap cikke alapján részletes leírást adott közre az új 
kártevőről, a Phylloxera vastatrix-ről. A híradás szól a 
kártétel mibenlétéről, sőt a szénkéneges védekezés ered
ményességéről is. Emellett felhívja a figyelmet az ameri
kai szőlőfajták ellenállóságára is (Kriesch, 1872). A cikk 
feltehetően nem jutott el a hazai szakemberekhez, mert 
1875-76-ban a korabeli szaksajtó még mindig arról cik
kezett, hogy a fíloxéra oka, vagy következménye a szőlőt 
ért súlyos leromlásnak. Nyugvópontra ez a kérdés csak 
az 1877-ben Svájcban megrendezett első nemzetközi fi- 
loxéra konferencia után került. A hiányos szakmai isme
retek helytelen döntések meghozatalát is eredményezték. 
Ausztria legnagyobb állami szőlő szaporítóanyag tele
pén, Klostemeuburgban -  ahonnan egyébként jelentős 
tételek kerültek kiszállításra Magyarországra -  már 
1872-ben felütötte a fejét a fíloxéra. A telep vezetői 
azonban nem semmisítették meg a fertőzött tőkéket, ha
nem kísérleti célból meghagyták azokat. A fertőzött 
vesszők kísérleti célú felhasználásával a kor más szak
emberei is egyetértettek. A vincellérképző iskolákban 
szintén voltak fertőzött ültetvényrészek, ahol a kártevőt 
vizsgálták (Beck, 2005). A szakmai viták mellett a hitet
lenkedés és a szkepticizmus is megfigyelhető volt, első
sorban a szőlősgazdák részéről. A képzetlenségből faka
dó nemtörődömség mellett felelőtlen magatartással is le
hetett találkozni, amikor egyes szőlősgazdák a megsem
misítésre váró területekről vittek haza szaporítóanyagot a 
saját ültetvényeikre (Beck, 2005). Esetenként pedig a 
Megyei Phylloxéra Bizottságok adtak ki olyan nemleges 
jelentéseket a kártevő terjedéséről, amely mögött nem 
állt területi felmérés. A fíloxéra elleni küzdelmet tovább 
nehezítette, hogy nem volt olyan tapasztalattal rendelke
ző hatósági intézményrendszere az országnak, amely 
központilag irányított felmérésekkel, kidolgozott intéz
kedésekkel, rendeletekkel, sőt szankciókkal eredménye
sen fel tudta volna venni a kártevő ellen a küzdelmet. 
Létre kellett hozni az Országos és Megyei Phylloxéra Bi
zottságokat. Fel kellett állítani az Országos Phylloxéra 
Kísérleti Állomást, mely a kutatásokat volt hivatott koor
dinálni. Mindezek létrehozása elhúzódó, több éves mun
ka eredménye volt (Gólya, 2010). Az idő pedig sajnos a 
kártevőnek kedvezett.

Összefoglalás. A nemzetközi utas- és áruforgalom nagy
arányú megnövekedése, a kontinenseket érintő globális 
éghajlatváltozás állatfajok sokaságát segíti új élőhelyre 
kerüléshez akár behurcolás, akár aktív berepülés útján. A 
fajok közül egyre több képes megtelepedni és terjedni az 
új biotópban. Nem egy közülük kultúrnövényeink új kár
tevőivé válnak. Hazai szőlőültetvényeinkbe az elmúlt 
140 év során 16 új kártevő érkezett. Nagy részük nem
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vált állandó kártevőjévé a szőlőnek, volt, amelyik el is 
tűnt a hazai faunából. Az utóbbi évek jövevény fajai pe
dig még felszaporodóban vannak, várható kártételük ma 
még csak becsülhető. Az új kártevők elleni küzdelemben 
a XIX. század végi filoxérajárvány hazai tapasztalatait 
fel kell használni. Minden egyes jelentkező új kártevő 
egyedre úgy kell tekinteni, mint egy potenciális „filoxé- 
ravész” esetleges okozójára. A kártevők megismerését, 
életmódját még lehetőleg az országba történő bekerülé
sük előtt meg kell ismerni. Ha pedig már megtörtént a 
behurcolásuk, akkor az ellenük meghozott intézkedések
nek szakmailag megalapozottnak, gyorsnak, következe
tesnek kell lenni.
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A 2015-ÖS ÉV IDŐJÁRÁSA A PERONOSZPÓRÁNAK NEM KEDVEZETT, DE A 
FAKÓROTHADÁS (CONIELLA D l PL ODIELLA) ÉS FEKETEROTHADÁS 

(GUIGNARDIA BIDWELLII) GONDOT OKOZOTT

THE WEATHER OF 2015 WAS NOT APPROPRIATE FOR THE PERONOSPORA, 
BUT THE CONIELLA DIPL ODIELLA AND THE GUIGNARDIA BIDWELLII

CA USED A PROBLEM

Varga Mária1, Mikulás József2
'növényvédelmi tanácsadó Sopron, vargasop@freemail.hu; 2c. főiskolai tanár Kecskemét,jozsef@mikulas.net

Ö sszefoglalás. Az elmúlt év időjárása miatt a peronoszpóra ellen a szokásosnál később kellett védekezni. A fakórothadás 
és a feketerothadás tüneteire ennél korábban figyeltünk fel. A feketerothadásról korábban részletesen beszámoltunk, most 
elsősorban a fakórothadást tárgyaljuk. A fakórothadásnak egyetlen gazdanövénye a szőlő. Az európai nemes szőlőfajtákon 
és az amerikai alanyfajokon egyaránt előfordulhat, azaz valamennyi Vitis fajt megfertőzheti. A fertőzött növényi részek
ben az ivartalan szaporító-képlettel piknidiummal telel át. A réz- és kéntartalmú készítmények a fakórothadás ellen hatás
talanok, a feketerothadás ellen hatékonyak.

A bstract. It was necessary to defend grape plantations against the peronospora later at the usual one because of the weath
er of the past year. We noticed the symptoms of the Coniella Diplodiella and the Guignardia Bidwellii early at this. The 
Coniella Diplodiella we gave an account in detail earlier, now primarily we negotiate about the Guignardia Bidwellii in 
present paper. The grape is one single of the host plant of the Coniella Diplodiella. May occur on the European noble 
grapes and the American subject races equally, that is some Vitis Vinifer race may infect it. In the infected vegetal parts the 
asexual with multiplying colour signals. The copper and sulphurous artefacts are against the Coniella Diplodiella ineffec
tive but against the Guignardia Bidwellii efficient.

Bevezetés. 2015-ös év időjárása a peronoszpórának nem 
kedvezett, ezt szemléltetik a Kecskeméti Szőlészeti Ku
tató Intézet meteorológiai adatai alapján készült ábrák 
(1—5. ábra). Az időjárás a fakórothadás (Coniella 
diplodiella) és a feketerothadás (Guignardia bidwellii) 
fertőzésnek azonban megfelelt.

A fakórothadást (Coniella diplodiella) Olaszországban 
(1878) figyelték meg először, de Svájcban már 1798 óta

ismert. Hazánkban először Mezey (1891) közölt adatokat 
róla. Linhart és Mezey (1895) 9 oldalt írt erről a beteg
ségről Lehoczky (1968) „A Szőlő védelme” c. könyvben 
4 oldalon foglalkozik a fakórothadással. Fakórothadás 
napjainkban mindenütt előfordulhat, ahol szőlőt termesz
tenek. Károsítását jégverés és csonkázás után tartják na
gyon veszélyesnek, de a csírázó konidiumok az ép epi
dermiszen keresztül is bejutnak a növényi szövetbe. A 
kórokozó konidiumai a talajban telelnek. Bovey (1967)

4. ábra: 2015. júniusi meteorológiai adatok 5. ábra: 2015. júliusi meteorológiai adatok
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szerint 1 gramm talaj 300-2000 konidiumot is tartalmaz
hat (Lehoczky, 1968). A konidiumok több évig is meg
tartják csírázó-képességüket, száraz évjáratban akár 10 
évig is csirázó-képesek lehetnek. A fakórothadás egyes 
évjáratokban 50-100%-os fürtkárt is okozhat.

6. ábra: Szabálytalan alakú folt a szőlő levelén

A feketerothadás őshazája Észak-Amerika, Tumer 1848- 
ban írta le, az amerikaiak a legrettegettebb szőlőbetegség
nek tartották (Lehoczky és Reinhart, 1968). Európában 
először 1885-ben Franciaországban találták meg (131 
éve). A szőlő legjelentősebb kórokozójának írták. Linhart 
és Mezey (1892) 22 oldalt írt róla a Természettudományi 
Közlönyben, majd 18 oldalt a „Szőlőbetegségek” című 
könyvben. Lehoczky (1968) „A Szőlő védelme” c. könyv
ben 1,5 oldalt írt a szőlő feketerothadásáról, hazánkban 
ismeretlen betegségnek tartotta. Először 1999-ben (17 éve) 
figyeltük meg, 114 évvel franciaországi megjelenése után 
(Mikulás és Tomcsányi, 1999; Mikulás et ál, 1999; 2000; 
Tomcsányi et al., 2000; Varga és Mikulás, 2015).

A n yag . Különböző fajtájú és művelésmódú (gyalog és 
magas művelésű) szőlőültetvény tőkéit vizsgáltuk. A 
vizsgálatot azért tartottuk fontosnak, mert védekezés 
szempontjából nagyon lényeges, hogy melyik korokozó, 
vagy korokozók károsítják a szőlőt. Ugyanis a réz- és 
kéntartalmú készítmények a fakórothadás ellen hatásta
lanok, de a feketerothadás ellen hatékonyak.

Módszer. A szőlőültetvényt szemrevételeztük, alaposan 
megvizsgáltuk a tőkék hajtásait, fürtjeit, leveleit, a rajtuk 
talált szaporító-képleteket és azok elhelyezkedése, a tü
netekről fényképeket készítettünk.

7. ábra. A folton piknidiumok 8. ábra: A fakórothadás tünetei a fürtnyélen 9. ábra: Tünetek hajtáson és fürtön

10. ábra: A fakórothadással fertőzött 
bogyó piknidiumokkal

11. ábra: A fakórothadás levéltünete 12. ábra: A feketerothadás levéltünete
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Eredmények. Megállapítottuk, hogy a tőkéket nem fer
tőzte a peronoszpóra (Plasmopara viticola), ugyanakkor a 
fakórothadás tüneteit észleltük. A leveleken szabálytalan 
alakú foltok voltak (6. ábra). A későbbiek során a levél 
színén lévő folton piknidiumokat figyeltünk meg 
(7. ábra).

A fakórothadás tüneteit megfigyeltük még a fürtnyélen 
(8. ábra), a hajtáson és a fürtön is. A megbetegedett 
fürtkocsányzat a fertőzés helyén megbámul, elsorvad; 
elhalnak az edénynyalábok és a tápanyagszállítás meg
szűnése miatt kisebb-nagyobb fürtrészek zölden zsugo
rodnak és összeszáradnak (Lehoczky és Reichart, 1968). 
Ilyenkor a kórokozó nem ju t el a bogyóig, ezért elmarad 
jellegzetes színváltozása (12. ábra).

A fakórothadással fertőzött fürt bogyóját piknidiumok 
borítják (9. ábra). A fakó rothadás és a feketerothadás le
véltüneteit és bogyótüneteit szemlélteti a 10-13. ábra. A 
fakórothadás esetén a levélszövet bámul és szabálytala
nok a foltok (10. ábra). A feketerothadás esetén a foltok 
kerekek, szélükön sötétbarna szegély található (11. áb
ra). A  foltok szélén, közel a sötét szegélyhez, gyűrűs el
rendezésben szabad szemmel is jól látható fekete pontok, 
azaz piknidiumok fejlődnek. A fakórothadás bogyótüne
tére jellemző a 2 mm széles, szürkés szivárványos sáv 
(12. ábra). A  feketerothadás esetén a bogyók zsugorod
nak, majd feketére színeződnek (13. ábra). Az ala
csonyművelésű tőkék fertőzöttebbek voltak, mint a ma
gas művelésűek.

M egvitatás. A fakórothadástól a szőlő valamennyi zöld 
része, a hajtás, levél, levélnyél, fürtkocsány és a bogyó is 
fertőződhet. Tünetei jól elkülöníthetők a feketerothadás 
tüneteitől. A beteg növényi részek fehéres, fakó színűek, 
rothadóak, a bogyók töppednek.

A fakórothadás és a feketerothadás ellen megfelelő ter
mőhely, metszés-, művelésmód kiválasztásával, gyors 
felszáradás lehetőségének biztosításával védekezhetünk. 
Szellős lombozatot kell kialakítani. Már a telepítéskor, 
amennyiben lehetséges, a sorirányt az uralkodó szél irá
nyában kell megválasztani. Azokban az ültetvényekben, 
ahol a betegség foltszerűen lép fel, a fertőzött részeket el 
kell távolítani. Elhagyott ültetvények a fertőzés forrásai 
lehetnek, ezért az ilyen ültetvény közelségét figyelembe 
kell venni. Rendkívül fontos a higiéniai szabályok betar
tása, az előző évi beteg részeket (fürtmaradványt, beteg 
vesszőket) az ültetvényből el kell távolítani és meg kell 
semmisíteni.

A fakórothadás elleni védekezésnél nagyon fontos, hogy 
a szőlőt védjük meg a rovarkártevők sebzéseitől, különö

sen a szőlőmolyok második nemzedékétől. A réz- és kén
tartalmú készítmények a fakórothadás ellen hatástalanok. 
A következő hatóanyagú készítmények (pl.: folpet, kap
tán, pirimetanil, dikarboximidek, klórtalonil) hatékonyak 
a fakórothadás ellen is.

A feketerothadás ellen védekezésre a peronoszpóra és a 
lisztharmat ellen engedélyezett készítmények hatékonyak 
(Thiovit Jet, Éclair). Az első kezelést már rügyfakadás- 
kor szükséges elvégezni, amennyiben az előző évben volt 
fertőzés. A kontakt-készítményeket eső előtt célszerű 
használni, hatásuk 3—7 nap.

Az intenzív hajtásnövekedés időszakában felszívódó 
gombaölő szerek használata javasolt. Ezek a fertőzéstől 
számítva legfeljebb 72 órán belül hatásosak. Permetezés
re a szisztémikus hatású azoxistrobin, cimoxanil, 
fenarimol, fluzilazol, hexakonazol, metalaxil, 
miklobutanil és triadimefon hatóanyagú szerek használa
ta is jó eredményt ad.
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MENNYISÉGET VAGY MINŐSÉGET?
A TERMÉSKORLÁTOZÁS EREDMÉNYE 'ZWEIGELT’ SZŐLŐFAJTÁN

QUANTITY OR QUALITY?
RESULTS OF CROP REGULA TION ON GRAPEVINE VARIETY ZW EIG ELT

Nagy Attila1, Zanathy Gábor, Ladányi Márta2, Bálo Borbála3
1 Szőlészeti Tanszék, Szent István Egyetem, 1118 Budapest, Villányi út 29., Nagy.Attila@phd.uni-szie.hu 

2Biometria és Agrárinformatika Tanszék, Szent István Egyetem, 1118 Budapest, Villányi út 29. Ladanyi.Marta@kertk.szie.hu 
3 Szőlészeti Tanszék, Szent István Egyetem, 1118 Budapest, Villányi út 29., Balo.Borbala@kertk.szie.hu

Összefoglalás. A magasabb minőség érdekében szükségszerű lehet a terméskorlátozó eljárások alkalmazása. Kísérletünk 
során Dunakeszin két évjáratban vizsgáltuk a fürtfelezéses beavatkozás eredményét Zweigelt fajta esetén. Vizsgálataink 
során úgy tapasztaltuk, hogy a fürtfelezéssel a termésmennyiség nem csökkenthető. A jelen írásban bemutatott eljárás csak 
egy a további lehetőségek közül. A módszer esetleges használatáról a döntés a gazdálkodók kezében van.
Abstract. The application of the crop regulation procedures may be necessary in the interest of the higher quality. We ex
amined the result of the bunch of grapes halving intervention in two vintages in Dunakeszi in the course of our experiment 
in case of Zweigelt species. We experienced that the crop quantity is irreducible with the bunch of grapes halving. The 
procedure presented in this writing is only one of further opportunities. The potential usage of the method depends on the 
decision of the farmers.

Bevezetés. A Zweigelt, területi rangsorban, hazánk má
sodik legjelentősebb vörösborszőlő fajtája. Elrúgásra ke
vésbé hajlamos, valamint kifejezetten bőven termő fajta
ként tartják számon: míg a szakirodalom átlagosan 0,5 
kgtrf2 termésmennyiséget tart optimálisnak, nem ritka 
ennek akár a sokszorosa is. A magasabb minőség érde
kében szükségszerű lehet a terméskorlátozó eljárások al
kalmazása. Kísérletünk során, Dunakeszin két évjáratban 
vizsgáltuk a fürtfelezéses beavatkozás eredményét 
Zweigelt fajta esetén. A kezelés hatására, amit a fürtzá
ródást megelőzően (BBCH 77) végeztünk, mindössze át
lagosan 0,6-0,7 kilogrammal sikerült csökkentenünk a 
tőkénkénti termésmennyiséget 2012-ben (6,14 kg-ról 
5,36 kg-ra), illetve 2013-ban (6,14 kg-ról 5,58 kg-ra), te
hát megállapíthatjuk, hogy az eljárásunk nem járt szá
mottevő terméskorlátozással. A must beltartalmi mutatóit 
vizsgálva a cukor, a savtartalom és a pH esetében sem ta
láltunk kezeléshatást, mindössze az évjáratok között ta
pasztaltunk különbséget. Eredményeink tekintetében ér
demes a termesztőknek fontolóra venni, valóban megté
rül-e ebből a költségigényes terméskorlátozó eljárásból 
fakadó elméleti minőségjavulás.

Anyag és módszer. A vizsgálat helyszíne Dunakeszi ha
tárában található, a várostól északra, Gödtől délre. A te
rület enyhe lejtésű D-DNy-i irányban, míg a sorok E-D 
irányúak. A talaj 1,5%-os humusztartalommal rendelke
ző váznélküli homoktalaj (1. ábra). Az ültetvény 1983-as 
telepítésű Zweigelt fajtából áll. A blokk 15 soros, 0,77 
hektár területű. A sor- és tőtávolság 3x1,2 méter, tehát a 
tenyészterület 3,6 m2 tőkénként. Támberendezése faosz
lopos, 160 cm magasan helyezkedik el a kordonkart tartó 
huzal, 35 cm-rel magasabban a hajtástartó huzalpár, a 
szálvesszőt rögzítő segédhuzal 120 cm-re van a talajtól. 
A művelési mód során az egyesfüggöny-műveléshez ha
sonló, ám annál valamivel alacsonyabban elhelyezkedő 
kordonkar került kialakításra. A kordonkar végén egy 
8-9 rügyes szálvesszőt is hagynak. A rügyterhelés tő
kénként 16-18 rügy, ezt úgy érik el, hogy a kordonkaron 
1-2 rügyes csapokat hagynak. így a világos rügyek szá

mát 4,5 rn 2-re igyekeznek beállítani. A kordonkarok 
50-60 cm hosszúak. 2011-ben tavasszal tápanyag
utánpótlás történt, a dózisok a következőképpen alakul
tak: 36 kgha"1 N és 176 kgha"1 K>0 (Guttmann, 2012). 
2012-ben június 22-én, 2013-ban pedig június 20-án tör
tént meg a furtvégek visszavágása. Az első évben vélet
lenszerűen kiválasztottunk 6, egymást követő sorból 5-5 
(tehát összesen 30-30) egészséges termőtökét, egyik fe-

1. ábra: A kísérletbe vont Zweigelt-ültetvény (2013)

lén elvégeztük a kezelést, a másik felét kontrollnak szán
tuk, így nem történt rajtuk beavatkozás. A folyamat lé
nyege, hogy a csúcsi résztől kiindulva a fürt hozzávető
leges egyharmadát visszametszik (2. ábra). A beavatko
zás időpontja nem lényegtelen: a kötődés után, de még a 
furtzáródás előtt kell végrehajtani, hogy a bogyók sérülé
se minimalizálható legyen (Lőrincz és Bar ácsi, 2010). A 
fürtök alsó harmadának beltartalmi mutatói kedvezőtle
nebbek a felső részhez viszonyítva, így az általunk vizs
gált termésminőséget javító hatás szempontja miatt is lé
nyeges ezt az eljárást alkalmazni. Emellett az érés is a 
fürt tetejétől lefelé játszódik le. Egyes megfigyelések 
szerint a korán (röviddel a virágzás után) elvégzett fele
zés esetén eszközmentesen, kézzel is eltávolítható a
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2. ábra: A fürtfelezés folyamata (bal oldalt felezetlen fürt, középen a fürt felezése, jobb oldalt felezett fürt)

fürtök vége (Fazekas, 2012), azonban a minőség szem
pontjából kevésbé előnyös a korai fürtfelezés. A fürtfele
zés a termések számát nem, de a termésmennyiséget 
szignifikánsan befolyásolja: 23—28%-os csökkenésre kell 
számítani (Podmaniczky, 2010). A folyamat munkaigé
nyes, ezt nehezíti, hogy sokszor meg kell keresni a lom
bozat által takarásban lévő, így nehezebben észrevehető 
fürtöket. Hektáronként 75—110 órát is igénybe vehet, de 
fajtától függően átlagosan 117 másodperc fürtönként. 
Segítségével jelentős hozamcsökkenés érhető el. A szer
ző szerint egy hektárra a fürtfelezés költsége 30 és 60 
ezer forint között alakul (Fazekas, 2012). A szüret során 
feljegyzésre került eredmények pontos tájékoztatást ad
nak az átlagos fürtszámról és az átlagtömegről, de számí
tások segítségével a fürtök átlagos tömegét is megkapjuk. 
A betakarítás mindkét évben közel azonos időben történt

(2012. szeptember 21-én és 2013. szeptember 27-én). A
2012- es év időjárását a szélsőségek és a kiegyen- 
lítetlenség jellemezte. Az évi csapadékmennyiség Gödön 
(a területhez legközelebbi mérőállomás) nem érte el a 
400 mm-t (3. ábra). A hőmérsékletek is extrém mérték
ben változtak. Február 1-jétől 15-ig 0 °C, vagy az alatt 
volt a maximum hőmérséklet, közben a minimumok e két 
hét alatt szinte végig -10 °C körül alakultak, de nem egy 
esetben ennél jóval hidegebbet is mértek (az évi abszolút 
minimum -18,2 °C). Az abszolút maximum 38,3 °C volt.
2013- ban március második feléig 179,4 mm csapadék hul
lott, ez közel fele az előző év egész csapadékmennyisé
gének (a 2013-as évi csapadékmennyiség 587 mm volt). 
A hőmérséklet is sokkal kiegyenlítettebb volt tavaszig: 
csupán néhány alkalommal mértek -7 - -8°C-os hideget, 
viszont nem volt ritka a +10°C fölötti hőmérséklet sem
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3. ábra: Az évi csapadékmennyiség alakulása Dunakeszin 
mm-ben 2012-ben és 2013-ban (www.metnet.hu)
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5. ábra: Az összes titrálható savtartalom alakulása 
(gl'1, Dunakeszi, 2012-2013)
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4. ábra: A cukortartalom alakulása 
(°Bx, Dunakeszi, 2012—2013)
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6. ábra: A pH-tartalom alakulása (Dunakeszi, 2012-2013)
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februárban, napközben. Azonban ez az esztendő sem volt 
mentes a szélsőségesen meleg időszakoktól, az abszolút 
maximum 40 °C volt, ezzel szemben az abszolút mini
mum érték mindössze fele volt a 2012-eshez viszonyítva 
(-9,9 °C, www.metnet.hu). A statisztikai értékelés ismételt 
méréses, más néven összetartozó mintás varianciaanalízis 
(Repeated Measures ANOVA) segítségével történt.

E red m én y ek . Az első évben a kezelt tőkékről négyzet- 
méterenként átlagosan 1,49 kg-ot, a kontroll egyedekről 
1,7 kg-ot szedtünk (1. táblázat). A következő esztendő
ben a kezelt tőkék 1,55 kgm'2-t, a beavatkozás nélkül fej
lődők 1,72 kgm‘2-t adtak. Helyenként igen jelentős szó
rást is megfigyelhetünk, ez az érték 2013-ban 0,59 kg 
volt a kezeletlen csoportban, míg 2012-ben 0,54 kg.
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1. táblázat:
A termésmennyiség (kgm~2) és a fürtátlagtömegek 

(g) alakulása (Dunakeszi, 2012—2013)
Átlag Szórás | Átlag Szórás

2012
Kezelt 1,49 0,41 129 25
Kontroll 1,70 0,54 129 36

2013
Kezelt 1,55 0,52 116 22
Kontroll 1,72 0,59 130 20

A  kezeiteknél ez a szám az első időszakban nem volt fél kg 
sem, utána azonban 0,52 kg-ra emelkedett. A termésmeny
nyi séggel összefüggésben áll a fürtök tömege, ezért lénye
ges ezekkel az adatokkal is megismerkedni (1. táblázat). 
2012-ben a kezelt tőkék és a kontroll egyedek között egyál
talán nem tapasztaltunk eltérést, mindkét csoport esetében 
129 g-ot mértünk átlagosan fürtönként. Ezek az értékek el
maradnak az átlagokhoz képest, ahol 180 g a jellemző tö
meg termésenként (Tóth és Pernesz, 2001; Bényei és Lő- 
rincz, 2005; Hajdú, 2011). A két csoport közti különbséget 
hangsúlyozzák a szórás eredményei. A kezeiteket tekintve 
ez a szám 25 g, a kezeletleneknél pedig már 36 g. 2013-ban 
nagyobb különbségek léptek fel az átlagokat tekintve az 
előző időszakhoz viszonyítva. A visszavágott fürtü egye- 
deknél mindössze 116 g-os átlagtömeget kaptunk, ami még 
mindig eltér az elvárható értéktől, a beavatkozást nem ka
pott tőkéknél viszont egy g-os javulás következett be (130 
g) a megelőző esztendőhöz képest. A megfordult arányokat 
tükrözik a szórási adatok is: ugyan csökkentek a 2012-es 
számokkal összevetve, viszont a kezelt csoportban 2 g-mal 
volt több a szóródás (22 g), mint a kontrolloknál (20 g). A 
beltartalmi mutatók közül először a cukortartalommal fog
lalkozunk (az értékek Brix-ben vannak megadva). Megálla
píthatjuk, hogy 2012-ben a mustok adatait tekintve nem ta
pasztalható eltérés, kezeltségi foktól függően 21,7 g (ke
zelt), illetve 21,3 g (kontroll) cukor volt a mért eredmény, 
tehát a kezelés hatása nem mutatkozik meg (4. ábra). Évjá
rathatás azonban megjelenik: 2013-ban a kezelt mustban 
16,2 g, a kezeletlenben 18,4 g cukortartalom volt. Az átla
gos értékeket megvizsgálva úgy találtuk, hogy inkább évjá
rattól függ, mennyi titrálható savat tartalmaz a must (5. áb
ra). Az első évben átlagosan 5,5 gl'1 sav volt a mustban a ke
zelt bogyók tekintetében, a kontroll bogyóknál pedig 5,1 gl"1.

Ez annyit jelent, hogy kezelés tekintetében szignifikáns kö
vetkezményt nem tapasztaltunk, azonban az évjárathatás itt 
is igazolódik. A második esztendőben hasonló arányok szü
lettek: a felezettek savtartalma 6,4 gl“1, a kezeletleneké 
6,1 gl"1 volt. A testes vörösborok esetén nemzetközileg 
4,5-5,0 gl"1 az elfogadott titrálható savtartalom, a mustnál 
pedig akkor javasolnak savtompítást, ha a savtartalom meg
haladja a 10 gl"'-t (Steindl és Renner, 2001; Eperjesi, 2010). 
Ahogy a bevezetésben már írtuk, nincs szignifikáns különb
ség a pH esetében sem a kezelés, sem az évek tekintetében 
(6. ábra), ezt a megállapítást támasztják alá a következő 
számok is: 2012-ben a kezeiteknél a pH 3,18; a kontrolinál 
3,24 lett. 2013-ban mindkét csoport 3,14-es értéket vett fel.

E red m én y ek  m eg v ita tá sa . Az utóbbi évtizedekben szé
les körben alkalmazott hozamcsökkentés mögött meg
alapozott tudományos eredmények állnak. Azonban ami 
egy kísérletben pozitív eredményt adott, nem biztos, 
hogy egy másik esetben, vagy akár a gyakorlatban 
ugyanolyan előnyökkel kecsegtet. Vizsgálataink során 
úgy tapasztaltuk, hogy a fürtfelezéssel a termésmennyi
ség nem csökkenthető. Ennek lehetséges magyarázata, 
hogy a tőke egységnyi anyagmennyiséget irányít a meg
maradt, kevesebb bogyóba. Ez a jelenség szemmel látható, 
a felezett fürtök bogyói teltebbek. Ezek után azt vártuk, 
hogy a must minősége magasabb lesz, ezzel szemben úgy 
találtuk, hogy sem a cukor-, sem a titrálható savtartalom 
nem alakult kedvezőbben. Erre a két mutatóra mindössze 
évjárathatást tudtunk igazolni. A pH esetében a két év alatt 
a várt kezeléshatás elmaradt, továbbá az évjárat sem hatott 
szignifikánsan rá. Ezek ismeretében felmerülhet a kérdés, 
érdemes-e a termésmennyiséget csökkenteni a magasabb 
minőség érdekében. A döntést a gazdálkodókra bízzuk, 
azonban fontos szem előtt tartani azt a tényt is, hogy egy 
beavatkozás sikeressége az évjáraton kívül többek között a 
fajtán, valamint a termőhelyen is múlik. Emellett a vizsgált 
eljárás csak egy volt a további lehetőségek közül.
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A 2016. ÉVI BALATONI ÉS VELENCEI-TAVI VIHARJELZÉSI SZEZONRÓL 
ABOUT THE STORM WARNING SEASON A T  LAKE BALATON AND VELENCEI IN 2016

Zsikla Ágota
OMSZ Vihaijelző Obszervatórium, 8600 Siófok, Vitorlás utca 17., zsikla.a@met.hu 

Összefoglalás. Az Országos Meteorológiai Szolgálat minden évben vihaijelző szolgálatot lát el a Balatonon és a Velencei
tavon a vízen tartózkodók biztonsága érdekében. A viharjelzési szezon április 1-je és október 30-a között tart. Ez a jelentés 
az idén már 60 éves Siófoki Obszervatóriumból kiadott első és másodfokú viharjelzéseket és a 2016-os viharjelzési szezon 
időjárási eseményeit tekinti át.
A bstract. At Lake Balaton and Velencei there is a storm warning service operated by Hungarian Meteorological Service. 
The storm warning service is responsible for the safety of people at both lakes. If strong or stormy wind expected, storm 
warnings are issued on first or second level. The duration of the storm warning season is seven months: from 1st April until 
30lh October. This paper is about the eventful weather of the season in 2016 and the storm warnings issued from the build
ing of Siófok Observatory celebrated its 60th anniversary this year.

Bevezetés. 2016-ban lett 60 éves a Siófoki Obszer
vatórium épülete, melyet az Ybl-díjas építész, Molnár Péter 
tervezett a Balaton partjára Zách Alfréd, a Meteorológiai 
Szolgálat helyettes igazgatója kezdeményezésére. Az Ob
szervatórium tornyából jól belátható a keleti medence tér
sége és tiszta időben nyugaton a Badacsony jellegzetes 
alakja is látszik. Október 31-én zárult le a 82. balatoni vi- 
haijelzési szezon, és ekkor fejeződött be a Tisza-tónál is az 
5. (hét hónapig tartó) vihaijelzési idény. A 2016-os év vi- 
haijelzéssel kapcsolatos mutatószámai az alábbiak szerint 
alakultak. A Velencei-tónál a viharjelzések összesített 
fenntartási ideje az előző évihez mérten nem változott lé
nyegesen, összesen 1441 órán át volt érvényben valami
lyen fokozatú vihaijelzés. A Balatonnál a nyugati meden
cében 2016, a középső medencében 1944, a keleti meden
cében 1930 óra lett az összesített fenntartási idő. Összeha
sonlítva az előző évvel, a Balatonnál a viharjelzések fenn
tartási ideje mindhárom medencében valamelyest növeke
dett: a keleti medencében 54, a középső medencében 33, a 
nyugati medencében 43 órával volt hosszabb, mint 2015- 
ben. A Tisza-tónál az előző évhez képest 127 óra csökke
nés mutatkozik, itt most csak 1038 órán át volt érvényben 
első, vagy másodfokú viharjelzés. A kiadott elsőfokú vi
harjelzések száma a Balatonnál 2-12-vel, a másodfokú vi
harjelzések száma 16-29-cel nőtt az előző évekhez képest. 
A Velencei-tónál az emelkedés mindössze 4, illetve 9 eset 
volt. A 2015. évi jelentősebb visszaesés után a zivataros 
napok száma most újra megemelkedett, ami a jelzéskiadá
sok növekedését vonta maga után.

A viharjelzési szezon időjárásának főbb jellemzői. A
2016-os szezon összességében az átlagosnál kissé mele
gebb és csapadékosabb volt. A szélviszonyokat illetően 
az 1988-2012 évek április—október közötti időszakának 
átlagához mérten a keleti medence az átlagosnál kissé 
szelesebb lett, így például Siófokon a 2016-os átlagse
besség 12%-kal nőtt. A Tihanytól nyugatra eső rész átla
gosan szeles lett (Fonyódnál +2%, Keszthelynél 0% volt 
az eltérés). Az erős viharokat jellemző 90 km h '-t megha
ladó szélsebesség kevesebbszer, most ’’csak” öt napon 
fordult elő a Balatonnál. A legnagyobb viharok júliusban 
érkeztek a tóhoz, a hónapban három napon is volt 110 
kmh"1 körüli, vagy azt meghaladó szélmaximum. Július 
hónap legmelegebb napjai 11-én és 12-én voltak. Ekkor

Siófoknál 34,6, Fonyódon 34,0 fokkal tetőzött a kániku
la. Európát ebben az időben egy Skandináv-félsziget fe
letti centrumú ciklon hosszan elnyúló frontrendszere vá
lasztotta ketté. A kontinens déli, délkeleti, keleti részén 
uralkodó meleg levegőt a nyugat felől érkező frontrend
szer fokozatosan szorította ki. Július 13-ára a frontrend
szer megközelítette a Kárpát-medencét és az Alpok déli 
előterében hullámot vetve lelassult, a nyomásmező pedig 
térségünkben mélyülni kezdett. Az Adriai-tenger és a 
Kárpát-medence térsége fölött sekély ciklon alakult ki 
(l.a  ábra). A közép-troposzférában ugyanakkor a Föld
közi-tenger felől nagy nedvességtartalmú meleg léghul
lámok érkeztek, melyek kedveztek a csapadékképződés
nek. A délnyugati szél a magasabb légrétegekben egyre 
jobban megerősödött és a meglévőnél hidegebb levegőt 
szállított a front előtti területekre, ezzel megnövelve a 
légoszlop labilitását, kedvező feltételeket teremtve szu
percellás zivatarok kialakulásához is. A Dunántúl észak- 
nyugati részét már 12-én délután elérte egy a fronttól elő
resiető nedvesebb léghullám, amellyel Szombathely ma
gasságában egy forgó zivatarcella is érkezett. A szuper
cella Pápa térségéig jutva a szárazabb környezetben még 
feloszlott. Az éjszakai órákban a hidegfront egy hulláma 
érkezett a Dunántúlra, mely a Balaton felett is áthaladt 
megerősödő, helyenként viharossá váló északnyugati 
szelet okozva. Ennek a léghullámnak a zivatarjai még a 
Balatontól északra vonultak el. Másnap, július 13-án a 
frontzónában lévő hőmérséklet különbség Bécs és Buda
pest között a 850 hPa-os szint magasságában már 7 fok 
volt a 00 és a 12 UTC-s mérések szerint is. A Balatonnál 
fújó erős szél kora délelőtt mérséklődött és délután újra 
déliesre fordult, így az alsó légrétegek visszamelegedtek, 
miközben a magassági szél minden szinten tovább erő
södött. Az előző napinál több nedvesség és kedvező labi- 
litási és szélnyírási feltételek álltak rendelkezésre a heves 
zivatarok fejlődéséhez (l.b ábra). A meleg, nedves szál
lítószalag által táplált zivatarok az osztrák-szlovén határ, 
illetve Szlovénia felől léptek be az országba, melyek kö
zött kettő nagyobb szupercella is volt. Az első cella észa- 
kabbi pályán mozogva a Bakonyt érintette, a második 
16:15 UTC körül átlépve a határt a Balaton és a Balaton 
felvidék felé vette az irányt. Az örvénylő zivatarcella a 
Balaton nyugati részét még inkább csak érintette, majd 
kelet felé haladva egyre jobban ráhúzódott a tóra. Hatá
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sára a nyugati medencében 90 kmh'1, Zánka térségében 
110, Balatonfurednél 116, majd a keleti medence fölött 
középvízen néhol már 128 kmh"1 sebességet is elérő szél
rohamok jöttek létre. (A Tisza-tónál is ugyanezen a na
pon mértek 111 km h1 sebességet heves zivatar átvonulá
sakor). A zivatarcella a radarmérések szerint 14 km ma
gas volt és kb. két óra alatt, 18:15 UTC-re (l.c  ábra) ért 
a szlovén határtól a Tihanyi félszigetig. A Balatont el
hagyva a cella 19:00 UTC-re legyengült, majd feloszlott. 
Érdekesség, hogy délután dél felől Baranya megyébe is 
érkezett egy szupercella, mely szintén hosszú utat meg- 
téve, észak felé mozgott, és legyengülve 18:45 UTC után 
Fejér megyében találkozott a Balatonról távozó cella ma
radványaival. A szupercella elvonultával a Balatonnál a 
szél átmenetileg lecsökkent. Az éjszaka második felében 
azonban megérkezett a hidegfront is, amely mögött meg
kezdődött a hideg levegő tartós beáramlása. A július 14- 
én hajnalban a Balaton fölött átvonuló hidegfronthoz ki-
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megrendezvények, sportesemények, fesztiválok számára 
is folyamatosan készültek speciális időjárási előrejelzé
sek, riasztások. A harmadik nagy vihar ugyancsak július
ban, a hónap végén (31-én) érkezett a Balatonhoz. A hir
telen viharossá fokozódó szelet egy hidegfront előtt nyu
gat felől érkező zivatarvonal okozta. A gyorsan mozgó 
hidegfront a zivatarvonalat 1-2 óra múlva követte, de az 
már jóval gyengébb szelet hozott. A zivatarvonal átvonu
lásakor a nyugati medencében alakultak ki a legnagyobb 
széllökések. A nagy légköri instabilitásnak köszönhetően 
(SSI, LI indexek -3 -  -4 között voltak, CAPE, 1500 Jkg"1 
felett) az esti órákban 11—12, nyugaton 13 km-es magassá
gig nőttek fel a zivatarok. A szél Szigligetnél 10 perc alatt 
erősödött föl és érte el a legerősebb, 111 kmh'1 sebességet 
úgy, hogy az előtte lévő 1 órában csak 10 kmh'1 körüli 
gyenge szél fújt. A Balaton többi részén a kelet felé vonuló 
vihar hatására távolabb már gyengébb, 80-90 kmh"1 közötti 
szélmaximumokat jeleztek a szélműszerek.

l.a ábra: 2016.07.13. 18 UTC. Európai nyomásmező, felhőzet és a 850 
hPa-os ekvivalens potenciális hőmérsékleti térkép az Adria térségi 

sekély ciklonnal a dunántúli heves zivatarok idején 
(OMSZ szinoptikus archívum, készítette Kolláth Kornél)
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l.b ábra: 2016.07.13. 18 UTC. Az ECMWF modell 
által előrejelzett pszeudotemp Siófokra (OMSZ 

szinoptikus archívum, készítette Kolláth Kornél)

terjedtebb csapadékzóna is tartozott, és benne a Dunántú
lon reggelre zivatarvonal is kifejlődött. A Balatonnál a 
szélmaximumok a nyugati medencében elérték a 95, Ba- 
latonőszödnél a 109, a keleti medencében a 85 kmh"1 se
bességet. A július 14-én minden magassági szinten bein
duló hideg advekcióhoz hozzájárult, hogy az Adria térsé
gi sekély ciklon sokat töltődött és északabbra, Szlovákia, 
Csehország, Dél-Lengyelország fölött a fronton egy 
újabb, gyorsan mélyülő hullámciklon alakult ki (l.d  ábra). 
A ciklon gyors mélyülésében viszont a közép-európai 
térség fölé helyeződő erős magassági futóáramlásnak 
volt meghatározó szerepe. A mozgalmas időjárási ese
mények után 2016. július 14-én délelőtt rajtolt el a 48. 
Kékszalag vitorlás verseny. Addigra azonban megszűn
tek a viharos lökések, és az erős lökések is (a vártnál 
jobban) csökkentek, s csak délután erősödtek vissza, ak
kor egy-egy helyen viharossá is váltak. A viharjelzési 
szezon folyamán, a tavon lévők biztonságának ellátása 
mellett főként a nyári hónapokban nagyobb tóparti tö-

Augusztus elsejére az előző napi 32-33 fokról a hideg
front hatására 25-26 fokra esett vissza a csúcshőmérsék
let. Harmadikától azonban centrumával a Brit-szigetek 
felől a Skandináv-félsziget fölé helyeződő gyorsabb 
mozgású ciklon előoldalán a Kárpát-medencébe 6—7 
fokkal melegebb levegő érkezett és így 4-én és 5-én is
mét 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Egyúttal ez a 
nap, augusztus 5-e lett a hónap legmelegebb napja a Ba
latonnál (Fonyódon és Siófokon egyaránt 32,1 fokig 
emelkedett a hőmérséklet). Ugyanakkor augusztus 5-én 
délután, északnyugat felől érkezett a Dunántúlra a Skan
dináv-félsziget feletti centrumú ciklon hullámzó front
rendszere. A július 31-inéi kedvezőbb szélnyírási, de 
gyengébb labilitási viszonyok mellett a Dunántúlon 
Szombathely térségét érte el egy hosszabb életű szuper
cella, mely a frontzóna mentén északkelet felé mozgott. 
A szupercella Szombathelynél fél óra alatt több mint 20 
mm csapadékot okozott jégeső kíséretében, de viharos 
szelet nem mértek belőle. A Balatonhoz először a hűvö



sebb levegő érkezett meg, majd később a csapadék. Az 
északira forduló szél fokozatosan erősödött fel. Az esti 
órákban a kialakuló nagy nyomáskülönbség (Zala
egerszeg és Kaposvár között 4,5 hPa volt) hatására a leg
nagyobb szelet a Szigliget előtti nyílt vízterületen mérte 
az automata: 95 kmh'-t. A Balatonhoz a délies magassá
gi áramlással érkező csapadékrendszerből tartósabban 
hullott csapadék. A záporokból, zivatarokból összesen 
15-45 mm-nyi mennyiséget mértek a térségben. 2 0 ló 
ban az említetteken kívül még áprilisban haladta meg a 
szélsebesség a 90 kmh '-t. A viharossá fokozódó szelet 
megelőző napon, 23-án egy ciklon mélyült ki Közép- 
Európa felett. A ciklon az Európa északi részét betöltő 
hideg és az Európa déli felén jellemző meleg levegőt el
választó frontzóna mentén fejlődött ki. A frontzóna 23-án 
a reggeli órákig nyugat-kelet irányban húzódott az 50. és 
a 47. szélességi kör között. A kezdetben a szélességi kö
rökkel közel párhuzamosan húzódó frontzóna napközben 
Nyugat-Európában egyre délebbre került az Eszaki-
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1961 — 1990-es évek átlagánál 1,6, illetve 0,8 C°-al maga
sabb. Az átlaghőmérséklet Siófokon 0,2 fok híján, Keszthe
lyen pedig teljesen megegyezett a 2015-ös szezonátlaggal. 
Az egyes hónapok összehasonlítása viszont igen eltérő érté
keket ad. A nyarat joggal érezhettük hűvösebbnek az előző 
évinél. A melegebb június után a július 0,9-1,4, az augusz
tus pedig jellemzően három fokkal lett hűvösebb a Bala
tonnál, mint 2015-ben. A nyári hónapok átlaghőmérséklete 
Siófokon 22,1, Keszthelyen 20,6 fok volt, ami az előző 
nyárhoz képest 1,2, illetve 1,1 fokos csökkenést jelent. A 
nyári középhőmérséklet az 1961-1990-es évek átlagánál 
azonban Siófokon még így is 1,9, Keszthelyen pedig 1,0 C° 
fokkal magasabb lett. 2016-ban az április, illetve a szept
ember (kisebb mértékben a június) hónapok voltak mele
gebbek mind a 2015-ös évhez, mind a sokévi átlaghoz ké
pest. Az év legmelegebb napja a Balatonnál június 24-e 
volt. Ekkor Fonyódon 35,2, Siófokon 35,5 fokig emelkedett 
a hőmérséklet. Egyben ez volt az egyetlen nap, amikor 35 
fok felett alakult a napi maximumhőmérséklet. A 30 fok fe-
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l.c ábra: 2016.07.13. 18 :15 UTC. l.dábra: 2016.07.14. 06 UTC. Európai nyomásmező, felhőzet és a 850
Magyar kompozit radarkép a balatoni és a két másik hPa-os ekvivalens potenciális hőmérsékleti térkép a dunántúli hidegfront 

dunántúli szupercellával. átvonulás időszakában (szinoptikus archívum, készítette Kolláth Kornél)

tenger felől beáramló 7-8 fokkal hidegebb levegő hatá
sára. Április 24-ére a hidegbetörés Közép-Európát is el
érte. 00 UTC-kor hazánk északnyugati határa és Prága 
között már 8-9  fokos volt a hőmérsékletkülönbség, majd 
01 UTC után megkezdődött a hideg levegő beáramlása a 
Kárpát-medencébe is. A Balatonhoz 1,5 óra múlva érke
ző hidegfront hatására viharossá fokozódott a szél. A tér
ségünkből a ciklon centruma egyidejűleg fokozatosan 
Románia fölé helyeződött át. A legerősebb széllökések a 
Balatonnál a front átvonulása után 04 és 08 UTC között 
voltak. Ekkor többfelé alakultak ki 90 kmh'1 körüli széllö
kések, de Fonyódnál 101, Balatonőszödnél 107 kmh’1 szél- 
sebességet mértek az automaták. A hidegfront 06 UTC-re 
már elérte a Duna vonalát, miközben az északnyugati, nyu
gati határ és a Duna vonala között 6 hPa körüli nyomáskü
lönbség alakult ki. A havi átlagos szélsebességet tekintve is 
az április és a május volt a két legszelesebb hónap.

2016-ban a viharjelzési szezon átlaghőmérséklete Sió
fokon 18,0, Keszthelyen 16,8 fok volt, ami az

letti hőségnapok száma Fonyódon 22, Siófokon 20 lett, ami 
az 1981-2010-es évek átlagához (19,17) képest kissé ma
gasabb érték. Keszthelyen ugyanakkor csak 14 hőségnap 
adódott, ami megfelel az 1971-2000-es évek átlagának. A 
Balaton vize július 30-án melegedett fel a legjobban, a napi 
maximum 28,5 fok volt 1 m mélységben. A hűvösebb au
gusztusban már csak a hónap első hetében lehetett mérni 25 
fok feletti vízhőmérsékletet Siófoknál.

A csapadékviszonyokról elmondhatjuk, hogy az április
tól szeptemberig terjedő időszakban a tó térségében átla
gosan 405 mm körüli csapadék hullott, ami a keleti me
dencében az átlagot mintegy 20%-kal meghaladó, a nyu
gati medencében az átlaghoz közelítő érték. A három 
nyári hónapban több csapadék hullott a szokványosnál. 
Az egész Balatonra jellemző 280 mm körüli átlagérték a 
keleti medencében 44%, nyugaton 24%-os emelkedést 
jelent a sokévi átlaghoz képest. A legszárazabb két hónap 
az április és a szeptember lett. A csendesebb, és a hónap 
utolsó harmadában már tartósan anticiklonos időjárás hatása
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alatt álló szeptemberben jellemzően 30 mm alatti, az 
egyébként szeles áprilisban pedig általában csak 20 mm 
alatti havi csapadékösz- 
szegeket mértek. A leg
több csapadék júliusban 
esett (2. ábra). Ekkor a 
keleti medence térségé
ben az átlagos majd há
romszorosa, a Balaton 
nyugati részén is általá
ban több mint 1,5- 
szerese hullott, köszön
hetően a nagy csapadé
kot adó zivataroknak. A 
május és az október, 
hasonlóan 2015-höz, 
szintén az átlagosnál 
csapadékosabb volt.
Ekkor a csapadékos na
pok száma is jóval 
meghaladta az elvártat, 
és általában 15-19 na
pon esett időszakosan 
valamilyen formában csapadék (eső, zápor, vagy zivatar). A 
maximális napi mennyiség Balaton-szerte július 13-án hul
lott. Ekkor több helyen volt 50-60 mm-t meghaladó meny- 
nyiség az átvonuló záporokból, zivatarokból. A 2015-ös

viharjelzések fenntartási ideje a teljes időszaknak a keleti 
medencében 12,8, a középső medencében 13,1, a nyugati

medencében 13,7, míg 
a Velencei-tónál a 6,9 
százalékára terjedtek 
ki. A Tisza-tónál a 
másodfokú viharjelzé
sek fenntartási ideje a 
teljes időszaknak 
mindössze 4,3%-át tet
te ki. Ez az előző évi
hez képest 116 óra 
csökkenést jelent. A 
Balatoni
Vízirendészeti Rend
őrkapitányság mun
katársai 132 esetben 
311 fő furdőző, vagy 
hajózó személyt men
tettek ki a vízből, 
amely a 2015-ös sze
zonhoz képest kissé 
több beavatkozást je 

lentett. 2016. április 1. és október 30. között 10 ember 
fulladt a Balatonba. Egyetlen olyan halálos kimenetelű 
vízi baleset sem történt, amely elmaradt, vagy későn ki
adott viharjelzés következménye lett volna.

1.táblázat: A 2016. évi viharjelzési szezonban kiadott 
balatoni viharjelzések összesítése

Balaton
medencék

A vihar- 
jezés foka

A kiadott viharjelzések száma Összes
IV-XIV. V. VI. VII. VIII. IX. X.

Nyugati I. fok 13 21 26 25 11 10 17 123
n. fok 19 14 15 16 11 12 5 92

Középső I. fok 14 18 27 27 10 7 15 118
II. fok 19 16 15 17 9 12 5 93

Keleti I. fok 14 20 22 25 12 11 12 116
II. fok 20 14 17 20 9 10 6 96

Balaton
medencék

A vihar- 
jelzés foka

A fenntartott órák száma összes
IV-XIV. V. VI. VII. VIII. IX. X.

Nyugati I. fok óra 229 270 196 169 150 100 198 1312
II. fok óra 171 102 76 134 116 53 52 704

Középső I. fok óra 224 265 168 184 164 77 188 1270
II. fok óra 164 92 73 136 97 53 59 674

Keleti I. fok óra 236 263 145 190 163 96 178 1271
II. fok óra 156 82 71 139 107 43 60 658

keleti medence átlaga
■ Siófok

nyugati medence átlaga
■ Fonyód
■ Keszthely

■  Siófok

■ Lepsény 

Balatonboglár

■ Badacsonytomaj

■ Gyenesdiás

2. ábra: A havi csapadékösszegek alakulása 2016-ban a 
Balatonnál

3. ábra: A zivataros napok szezononkénti összegei a Balaton- 
térségi állomásoknál 2005 és 2016 között

mélypont után 2016-ra a zivataros napok száma ismét meg
emelkedett és a legtöbb helyen a korábbi duplájára nőtt. Az 
egyes állomásokon észlelt zivataros napok számát a 3. ábra 
tartalmazza, amely szerint a 2005-2015-ös évek átlagához 
képest 2016-ban több napon volt zivatar. A zivatarok jellem
ző nyári, illetve májusi előfordulása mellett 2016-ban egy- 
egy zivataros nap áprilisban és októberben is előfordult. A 
kiadott vihaijelzések számának növekedése 2016-ban legin
kább a zivataros napok számával hozható összefüggésbe.

A viharjelzések összesítése. A Balatonra kiadott másod
fokú viharjelzések fenntartási ideje (1. táblázat) az előző 
évihez hasonlóan alakult a nyugati és a középső meden
cében. A keleti medencében 52 órával, a Velencei-tónál 
40 órával hosszabb ideig volt másodfok. A másodfokú

Az Obszervatórium működését a jövőben alapjaiban 
veszélyezteti az a terv, hogy az Obszervatórium és a 
Balaton közötti nyugati partszakaszt egy m agánépítke
zés során beépíthetik. A korábban vállalati strandnak 
használt terület privatizációját követően a tulajdonos 
sorház építésére kapott engedélyt a helyi hatóságoknál. 
Az építkezés ellen az Obszervatórium, és az OMSZ 
vezetése több fórumon fellépett. A tervezett közel 
600 m2-es lakóház nyugat felől lezárná a közvetlen 
kapcsolatot a Balatonnal, így a mérések reprezentativi
tása megszűnne. Mindez veszélyeztetné a viharjelzés 
munkáját, valamint megvalósulása esetén elveszne a 
klímaváltozás balatoni hatásának mérésére szolgáló 
utolsó megbízható adatforrás is. Jelen írás készítésekor 
a vita az építkezésről még nem zárult le.
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A VÁLTOZÓ KLÍMÁRÓL -  KICSIT MÁSKÉPP 
ABOUT THE CHANGING CLIMATE -  SLIGHTLY DIFFERENTLY

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

Pék Tibor
pék. tibor52@gpinet. hu

Összefoglalás. Egy magát nem szakembernek, csupán egy érdeklődő műszaki embernek valló építőmérnök, 10-15 éves 
gyűjtő-kutató munkája eredményeit összesítette egy könyvben, aminek nyelvezete szándékosan egyszerű, kerüli a „tudo
mányoskodó” szakkifejezéseket, hogy a 10 évestől a 110 évesig mindenki számára közérthető legyen. Ennek a kis írásnak 
a célja, hogy felkeltse az érdeklődést a klímaváltozás témakörének más oldalról történő megközelítése iránt.
Abstract. A civil engineer not considering himself a specialist, only a curious technical person, summarised the results of 
his 10-15 year long research work in a book. The language of the book is plain deliberately, avoids any kind of too scien
tific technical terms to be understandable for everybody between 10 and 110 years. The aim of this writing is to arouse the 
interest for the other approach of the topic of the climate change from different view.

Bolygónk, a Föld, mozgalmas élete során számtalan „változatot 
kipróbálva”, folyamatosan alakult. Volt a tűz, a víz, ajég világa, 
mígnem olyan átalakuláson ment át, ami lehetségessé tette az 
élővilág kialakulását mind a vízben, mind a levegőben, mind a 
szárazföldön. E fejlődési lánc végén megszületett az ember, aki 
aztán hamarosan át is vette az irányítást, és arra az álláspontra 
jutott, hogy minden a mi boldogulásunkat elősegítendő született 
meg ezen a Földön. Pedig tévhit az, hogy a világban minden úgy 
történt, hogy az ember „megteremhessen” rajta. Jelenleg csupán 
azért vagyunk mi, emberek a legmagasabb rendű faj sérülékeny 
bolygónkon, mert az univerzumban -  talán véletlenszerűen -  
éppen úgy alakultak az egymást követő történések, hogy ebből 
egy ember-forma lény „kerekedett ki”. A Földön zajló életnek 
ebben az általunk is megélt, jelenlegi szakaszában valóban mi 
vagyunk a legfejlettebbek. És már-már azt hihetjük, hogy tény
leg mi irányítjuk azt, amit soha nem tudtunk és nem is fogunk 
tudni irányítani. Földünk múltját, jelenét és jövőjét azok a geo
lógiai erők határozták és határozzák meg, amelyeknek hatásai 
alapvetően befolyásolják mindennapi létünk minden elemét. 
Hogy honnan nyerik ehhez azt a kifogyhatatlannak tűnő energi
át? Mintha ez a bolygó szívta volna magába az „őskáoszból” ki
nyerhető összes „őserőt”. Legyenek a föld alatt (vulkánok), in
dulhatnak a tengerekből (szökőárak), keletkezhetnek a földön 
(földrengések), vagy jöhetnek az űrből (aszteroidák), egyértelmű 
módon meghatározzák mindennapi életünket. Sajnos többségük 
tragédiát hordoz, kontinenseket „rendez át”, emberéleteket köve
tel, és mégis -  a természeti katasztrófák az élet katalizátorai! 
Szomorú tény, hogy Földünk lakosságának fele veszélyeztetett 
zónában él! Az evolúció és a kihalások a Föld története során 
mindig kéz a kézben jártak. A kihalások sorozata alapvetően 
meghatározta az akkor élt emberek további sorsának alakulását. 
Az ő jövőjük -  a mi jelenünk. De vajon nekünk is lesz átadható, 
vállalható jövőnk? És ha igen, milyen? Ez attól is függ, hogy 
mennyire tudunk majd vigyázni és sáfárkodni egyre bővülő tu
dásunk és eszközeink birtokában. Kutatásaim során azt vizsgál
tam, hogy az emberi tevékenységnek milyen hatása van (lehet?) 
az időjárásra. Egyáltalán van-e? Hiszen Földünk eddigi élete, 
geológiája azt sugallja, hogy bolygónk minden mozzanata vala
miféle ciklikusságot követ. Igaz volt ez arra az időszakra is, 
amikor még csupán egyszerűbb élőlények lakták a Földet. Vajon 
ma, a minden vonatkozásban felgyorsult emberi tevékenység 
(önmagában már az, hogy itt élünk, és egyre többen...) befolyá
solja-e azt a klímát, aminek fő mozgatórugói az óceánok, a ten
geráramlatok, a légkör, a vulkánok, bolygónk ciklikusan változó 
mozgásai, és nem utolsósorban az univerzumból érkező számta
lan hatás. Ez utóbbiakról viszont szinte alig-alig tudunk valamit! 
Nem túlzott tudálékoskodás-e a részünkről, hogy a ma ismert, és 
az univerzum rejtelmeihez képest, "arányaiban nem túlzottan 
nagy" tudásunk birtokában elhamarkodottan nyilatkozzunk, és 
magunkra hárítsuk a felelősséget?

Tartalomjegyzék
Bevezető -  Előszó
1. A Föld kialakulása
2. Vándorló kontinensek
3. Evolúciós fejlődés
4. Rendkívüli erők
4.1. Vulkánok
4.2. A tengerek
4.3. A légkör
4.4. Ajég
5. Földi katasztrófák
5.1. Földrengések
5.2. Cunamik
5.3. Metánrobbanás

5.4. Sáskajárás
6. Égből jövő katasztrófák
6.1. Aszteroidák, meteorok
6.2. Gamma-kitörések
7. Időjárási anomáliák
7.1. Szélsőséges időjárás
7.2. Aszályok
7.3. Árvizek
7.4. Viharok -  hurrikánok, 

ciklonok, tornádók
8. Kihalások
9. A /mitől vagy kitől?/ 

változó klíma

A könyv 2013 decemberében jelent meg, kereskedelmi forga
lomban nem kapható. Eddig, több mint 150 alkalom, köztük a 
Szőlő és Klíma Konferencia, során került bemutatásra a könyv.

Pék Tibor

A / mitől vagy kitől?/ 
változó klíma
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MAJOR GYÖRGY 75 ÉVES 
GYÖRGY MAJOR IS 75 

Tánczer Tibor
MMT Tiszteleti Tagja, tibor.tanczer@gmail.com

Beszámoló az ünnepi ülésről. A MTA Földtudományi Osztá
lya és az OMSZ 2016. október 3-án ünnepi tudományos ülést 
szervezett a 75 éves Major Györgynek, az MTA rendes tagjá
nak tiszteletére. Az ülésen részt vettek tisztelői, az egykori kol
légák, tanítványok, pályatársak és a fiatalabb szakmai nemze
dék tagjai. Megjelent az OMSZ elnöke, Radics Kornélia PhD 
és az MMT elnöke, Dunkel Zoltán dr. habil. Kedves színfoltja 
volt az ünnepi ülésnek, hogy megtisztelte a rendezvényt jelen
létével és előadásával több, az Amerikai Egyesült Államokban 
dolgozó magyar szakember, akik az ünnepelt irányítása alatt 
kezdték meg pályafutásukat és értek el olyan eredményeket, 
amelyek lehetővé tették számukra, hogy az űrkutatás fellegvá
rában folytassák munkásságukat. Az ülés levezető elnöke Bozó 
László, az MTA rendes tagja volt.
Az első előadást Mészáros Ernő, 
az MTA rendes tagja, a Központi 
Légkörfizikai Intézet egykori 
igazgatója tartotta. Itt Major 
György előbb osztályvezetőként 
majd igazgatóhelyettesként dol
gozott. Előadásában felelevenítet
te az ünnepelttel kapcsolatos em
lékeit. Őt Tánczer Tibor, a földtu
domány kandidátusa követte. A 
harmadik előadásban Putsay Má
ria, a földtudomány kandidátusa 
társaival (Simon André PhD,
Szenyán Ildikó, Nagy Attila,
Diószeghy Márta PhD és Kerényi 
Judit PhD) a Belgium fölött ki
alakult szupercella vizsgálatáról 
számolt be. Ezután Major György 
tudományos iskolája USÁ-ban 
dolgozó három tagjának az elő
adására került sor. Elsőnek Bor- 
bás Éva PhD lépett az előadói 
pulpitusra. Ő a wisconsini egye
tem alkalmazottja, ahol egykor a 
műholdas sugárzásmérés „atyja”,
Suomi professzor működött. Élő
adásának témája a műholdas szondázás egyik fontos területe, a 
nedvességtartalom meghatározása volt. Ezt követően Csiszár 
Iván PhD, a NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
Administration) munkatársa előadása következett, amely a 
műholdas tűzdetektálás lehetőségével foglalkozott a nagyfel
bontású multispektrális leképező rendszer alapján. A tudomá
nyos előadások sorát Várnai Tamás PhD zárta, aki az USA 
központi űrkutatási intézményének, a NASA-nak (National 
Aeronautics and Space Administration) kutatója. Előadásában 
a légköri aeroszolok felhők közelében végzett műholdas méré
sének metodikájáról és a mérési eredményeiről számolt be. 
Major György már korábban rámutatott szerepükre a sugárzási 
egyenleg alakításában. Az ülés zárásaként az elnökasszony kö
szöntötte a Szolgálat jeles évfordulóhoz érkezett, közel 40 
éven át aktív munkatársát, aki nemzetközi szinten is megbe
csülést vívott ki magának és a magyar meteorológiának.
A rendezvény után, a tudóskávézóban, az OMSZ állófogadást 
adott az ünnepelt tiszteletére. Lehetőség nyílott egyénileg is 
köszönteni az egykori vezetőt, munkatársat, pályatársat, bará
tot és néhány szót váltani vele a közös emlékekről.

M ajor György -  a hazai és a nemzetközi tudom ányos élet 
kimagasló alakja. Köszöntés. Major Györgyöt, Gyurkát több 
mint 50 évvel ezelőtt ismertem meg. Az 1960-as évek közepére a 
műholdak egyre nagyobb szerephez jutottak a felhőzet megfigye
lésében valamint a földfelszínről és a légkörből a világűrbe távozó 
sugárzás mérésében. Akkoriban már a műhold-meteorológia hazai 
referense voltam. így került hozzám értékelésre két meteorológus 
hallgató szakdolgozata. Az egyik Gyurkáé volt, akit az egyetem 
elvégzése után fizikusi beállítottsága ellenére az Agrometeoroló
giai Osztályra helyezték. Ott a növényzet fejlődése és az időjárás 
közötti összefüggéseket vizsgálta a statisztikai matematika segít
ségével. Munkássága 1966-ban jutott egyenesbe, amikor a Sugár
zási Osztályra került. Bátran nyúlt hozzá a még nem egészen tisz

tázott sugárzási kérdésekhez is. 
Nem elégedett meg azzal, hogy a 
sugárzásmérési adatokat szoígai 
módon alkalmazza, rádöbbent arra, 
hogy a méréstechnika sem teljesen 
tökéletes. A pyrheliométerekkel 
kapcsolatban a cirkumszoláris su
gárzás kiszűrésére helyezte a hang
súlyt. E témában készítette el egye
temi doktori értekezését 1969-ben. 
Munkája kiterjedt nagy pontosságot 
biztosító műszer megtervezésére is. 
Még 1969-ben ENSZ ösztöndíjas 
tanulmányutat nyert el a Szovjet
unióba és az Amerikai Egyesült Ál
lamokba. Megismerhette az akkor 
már mindkét helyen széles körben 
használt műholdas sugárzásméré
sekre épülő kutatásokat. Találkoz
hatott e területek kiváló képviselői
vel, többek között Kondratyev pro
fesszorral az akkori Leningrádban 
és az Egyesült Államokban a mű
holdas sugárzásmérések, bátran 
mondhatjuk, „atyjával”, Suomi pro
fesszorral. Az ösztöndíjas tanul
mányút termékenyítőleg hatott 

Gyurka további tevékenységére. Lehetőségei kiszélesedtek azál
tal, hogy 1971-ben megbízást kapott a Sugárzási Osztály vezeté
sére. Éghajlati szempontból a sugárzástan egyik legégetőbb kérdé
se a Föld-légkör rendszer sugárzásháztartásának meghatározása. 
A sugárzási méréstechnika mellett ez a témakör lett munkásságá
nak másik nagy csomópontja. Az Európa fölött mért műholdas 
sugárzási adatok birtokában most már olyan alapvető kérdés vizs
gálatára vállalkozott, mint a rövidhullámú sugárzási egyenleg, 
ezen belül is elsősorban a légkör elnyelése. Rámutatott, hogy a 
légköri elnyelésben a légköri gázok mellett a felhőzet és különö
sen is az aeroszolok játszanak jelentős szerepet. E témában készí
tette el kandidátusi disszertációját 1974-ben. Az Interkozmosz 
szervezet létrejöttével az űrkutatás az OMSZ-on belül kiemelt 
helyzetbe került. Ez a műholdas kutatásokkal megbízott részle
geknél jelentős létszámfejlesztéssel járt együtt. Gyurka frissen 
végzett tehetséges fiatalokkal vette magát körül. Bátran kijelent
hetjük, hogy tudományos iskolát alapított a légköri sugárzás vizs
gálata és a műhold-meteorológia tárgykörében. Ennek bizonyítéka 
a készített publikációk hosszú sora és a nemzetközi tudományos 
életbe történő aktív bekapcsolódás. Munkatársai magas szintű

Az ünnepelt a köszöntését hallgatja, balra Tánczer Tibor, 
jobbra mellette Mészáros Ernő akadémikus, mögötte 

Radics Kornélia, az OMSZ elnöke
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kvalifikáltságát mi sem jelzi jobban, mint hogy közülük többen az 
Egyesült Államok kutatóintézeteiben folytatták, folytatják mun
kásságukat. A műholdas mérési technika fejlődésével mind na
gyobb szerepet kapott a légkör műholdas függőleges szondázása, 
elsősorban a hőmérsékleti profil meghatározása. Az adatszegény 
területeken az így nyert adatoknak az időjárás analízise szempont
jából óriási jelentősége van. E témában végzett munkájukról 
OMSZ kiadványt adtak ki. Irányítása alatt tanulmányozták a lég
kör üvegházhatását is. A regionális homályosságra (diffüz/globál 
sugárzás) vonatkozó vizsgálatok során megállapították, hogy a 
légköri szórás mértéke növekszik. A sugárzási egyenlegnek most 
már a hosszúhullámú összetevőit vették górcső alá. Az infravörös 
kisugárzás számítására módszert dolgoztak ki. Nagy súlyt helyez
tek Magyarország sugárzási klímájának kutatására. Kiszámították 
havi bontásban a sugárzási egyenleg területi eloszlását az ország 
területére. Meghatározták a Balaton és a Fertő tó albedóját derült 
és borult időben a napmagasság függvényében. A hazánkra vég
zett kutatások egyik kiemelkedő produktuma a napsugárzás 
1958-1972 közötti alakulása, ami a Magyarország Éghajlata so
rozatban jelent meg. 1972-ben az ELTE Meteorológiai Tanszéke 
felkérte sugárzástanból egyetemi kollégium tartására. A hallgatók 
számára „Meteorológiai sugárzástan gyakorlata” címmel egyete
mi jegyzetet állított össze. 1982-ben pedig Bencze Pállal és Mé
száros Ernővel írt, Fizikai meteorológia kézikönyvben a Sugárzás
tan alapjai fejezettel kiváló összefoglalását adta e szakterületnek. 
Tudományos tevékenysége nemzetközi szinten is mind ismerteb
bé vált. Megbecsültségét mutatja, hogy 1979-ben az International 
Association of Meteorology and Atmospheric Physics Sugárzási 
Bizottságának tagjává választották. Ezt a tisztséget két periódus
ban (1979-1989 majd 1997-2004 között) másfél évtizeden ke
resztül töltötte be. Á WMO felkérésére elkészítették a relatív 
globálsugárzás világméretű havi és évi térképeit földi és műholdas 
adatok alapján. A munka WMO kiadványban jelent meg. Megbíz
ták Gyurkát a Regionális Sugárzási Központ budapesti igazgatói 
teendőinek ellátásával. Bekapcsolódott a nemzetközi űrkutatási 
szervezet, a COSPAR munkájába. Munkatársaival rendszeresen 
előadásokkal szerepeltek az évi kongresszusokon. A kutatómunka 
mellett tovább foglalkoztatta a sugárzásmérés kérdése. Vizsgálatot 
végzett arra vonatkozóan, hogy a felhőzet milyen hatással van a 
pyrheliométeres mérésekre. Most is a cirkumszoláris sugárzással 
kapcsolatos problémák jelentették vizsgálatának központi tárgyát. 
A sugárzásmérő műszerek hitelesítési és összehasonlítási rendez
vényein szerzett tapasztalatok felhasználásával módszert dolgozott 
ki a mérőműszerek cirkumszoláris hibájának kiküszöbölésére. E 
témában védte meg akadémiai doktori értekezését 1981-ben. Mint 
a sugárzásmérési technológia kiváló szakértőjét a WMO 
Commission fór Instruments és a Methods of Observations sugár
zási munkacsoportja tagjává választotta. Az 1980-as években na
pirendre került a napsugárzás energetikai hasznosításának a kérdé

se. Gyurka és munkatársai elvégezték ennek a perspektivikus terü
letnek hazai megalapozását. Megállapították Magyarországon a 
napelemek optimális dőlésszögét. Rámutattak a napkollektorok 
hatékonyságnak hőmérsékleti függésére. A tervezők számára az 
1971-1985 időszak alapján ún. tipikus meteorológiai évet (szám 
szerint hármat) szerkesztettek, megadva a várható átlagos értéke
ket és azok változékonyságát. Publikációi mind idehaza mind kül
földön pozitív visszhangra találtak. 1976-ban és 1986-ban a Me
teorológiai Társaság szakirodalmi nívódíjat ítélt meg számára. 
Nemzetközi elismertségét az is jelzi, hogy kutatási eredményeiről 
olyan kiemelkedő folyóiratokban jelenhettek meg cikkei, mint a 
Tellus, a Contributions to Atmospheric Physics és a már említett 
WMO kiadvány. írásaira a korrekt problémakezelés, a mondani
való világos, tömör, közérthető, logikus kifejtése a jellemző. Mér
legelve Major Györgynek hazai és a nemzetközi tudományos 
életben felmutatott munkásságát, az elért tudományos eredménye
ket, 1993-ban az MTA levelező tagjává, majd öt évre rá, 1998-ban 
rendes tagjává választották. Gazdag szakmai életútjának felvázo
lása nem lenne teljes, ha nem ejtenénk szót röviden a hazai tudo
mányos életben vállalt sokoldalú közéleti tevékenységéről. Mun
katársai közül -  kikerülésük sorrendjében -  Molnár Gyula, Lász
ló István, Pap Judit, Miskolczi Ferenc, Várnai Tamás, Csiszár 
Iván és Borbás Éva pályafutásukat az Egyesült Államokban 
folytatták. Major György 1990-1996 között az MTA Meteoro
lógiai Tudományos Bizottságának volt az elnöke. 1994-től a Ma
gyar Meteorológiai Társaság főtitkárává, majd 2006-tól a Társa
ság elnökévé választották. Ezt a tisztséget 2010-ig látta el. 2011- 
ben lett a Társaság tiszteleti tagja. 1995-1998 között az Időjárás 
főszerkesztője volt. 1985-1993 között a Magyar Asztronautikai 
Társaságban is főtitkárként működött, sőt 1997-2000 között már a 
Társaság elnöki posztját is betöltötte. Munkája elismeréseképpen 
2004-ben MTESZ díjban részesült. Mindkét társaság tagsága meg
elégedéssel fogadta Gyurka vezetői gyakorlatát. Jeílemző volt rá, 
ami szakmai munkásságában is dominált, a lényegre törekvés, a té
mák tömör kifejtése. így az általa vezetett ülések mindig érdekfe- 
szítőek voltak, sohase tűntek hosszadalmasnak vagy unalmasnak. 
2000-ben vonult nyugdíjba, de ez korántsem jelentette azt, hogy 
felhagyott volna tudományos tevékenységével. Foglalkoztatja ko
runk nagy kérdése, az éghajlatváltozás témája, az éghajlat 
előrejelezhetősége. Érdeklődése másrészt a fotoszintetikusán aktív 
sugárzásra terelődött, főként annak mérésére, valamint a beérkező 
napsugárzásban való részesedésére. Áttekintette az elmúlt évszá
zad hazai pyrheliométeres mérésének változását, kitekintéssel a 
nemzetközi összehasonlításra. Összefoglalást készített az OMSZ 
űrkutatási tevékenységén belül a hazai és a nemzetközi kapcsola
tok alakulásáról. Újabban pedig a Magyar Meteorológiai Társaság 
nemzetközi kapcsolatait tárta fel az elmúlt 90 év folyamán. 
További munkájához kívánok jó egészséget, sikereket és magán
életében sok örömöt.

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

M ajor György (Beregszász, 1941. október 20.), meteorológus. 1964-ben az ELTE-n szerzett matematika-fizika szakos tanári és meteorológus okleve
let. Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa 1964-2000. Osztályvezető: Sugárzási Osztály (1971), Műholdas Sugárzási Osztály (1974). Igazgató- 
helyettes (OMSZ-KLFI, 1976-1981; OMSZ-KEI 1984). Főosztályvezető (Számítóközpont, 1985-1990), tudományos tanácsadó 2001. Kitüntetések: 
MMT Szakirodalmi nívódíj (1976, 1986), Steiner Lajos Emlékérem (1989), Schenzl Guido díj (2000), Széchenyi díj (2007). Egyetemi doktor (ELTE) 
1969, kandidátus (1974), tudományok doktora (1981), MTA levelező tag (1993), MTA rendes tag (1998). Időjárás szerkesztő bizottság elnök 
(1993-1998), MTA Interkozmosz Tanács kozmikus meteorológiai szakbizottság titkár 1975-1990, Magyar Asztronautikai Társaság főtitkár 
1985-1993, elnök 1997-2000, Magyar Meteorológiai Társaság főtitkár 1994-2002, elnök 2006-2010, tiszteleti tag 2011. Kutatási területei: agrometeo
rológia, felszíni meteorológia sugárzásmérése pontosságának fejlesztése, meteorológiai sugárzástan, műholdmeteorológia, légkörben elnyelt sugárzás 
meghatározása műholdas és felszíni adatokból, napenergia hasznosításának meteorológiai megalapozása. Fontosabb publikációi: Absorption of 
shartwave solar radiation in the Atmosphere (Budapest, 1976), A meteorológiai sugárzástan gyakorlata (Budapest, 1980), Fizikai meteorológia (Benzce, 
P., Mészáros, E, társzerzők; Budapest 1982), World Maps of Relatíve Global Radiation (Genf, 1981), Tipikus meteorológiai év szerkesztése (Budapest, 
1992), Circumsolar correction fór pyrheliometers and diffusometers (Genf, 1994). Könyveit, különlenyomatáit, egyéb szakmai dokumentumait és szá
mos adatot az OMSZ Könyvtára vette át megőrzésre. Ezek teljes listája CD-n olvasható, amelynek egy példánya az OMSZ Könyvtárában, egy másik az 
OMSZ Marczell György Főobszervatóriumában található, ahol maga a gyűjtemény is fellehető.
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BESZÁMOLÓ A 8. FÖLDTUDOMÁNYOS FORGATAGRÓL 
RE POR T FROM THE 8™ EAR TH SCIENCE ’ WHIRL ’

Cserny Tibor
Magyarhoni Földtani Társulat, cserny.tibor@gmail.com

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

A Magyarhoni Földtani Társulat, mint főszervező a Föld- 
tudományi Civil Közösség (FOCIK) társegyesületeivel 
közösen, az idén is megrendezte, immár 8. alkalommal, a 
„Földtudományos forgatag” című interaktív geokiál- 
lítást és vásárt 2016. november 12-13-án (szombaton és 
vasárnap). A rendezvénynek helyt adó házigazda a Ma
gyar Természettudományi Múzeum (MTM), támogatói a 
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) és az 
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont 
(MTA CSFK) volt. A kiállításhoz hagyományosan geo- 
játszóház, ismeretterjesztő előadások, és filmvetítések is 
kapcsolódtak. A rendezvény helyszíne az MTM aulája és 
kapcsolódó kiállító termei voltak. A rendezvényen har
mincöt földtudományi kutatással foglalkozó hazai állami 
és akadémiai kutató intézet, természettudományi gyűjte-

Kovács Attila doktorandusz (ELTE) és Kovács László alezr. MH-GEOSZ

meretterjesztő filmeket vetítettek. Népszerűek, és nagy
számmal látogatottak voltak a Semsey-teremben meghir
detett ismeretterjesztő előadások is. A Földtudományos 
Forgatagon második alkalommal került bemutatásra az 
„Év ásványa”, az „Év ősmaradványa” és az „Év ásványi 
nyersanyaga”. A Társulat honlapján és a facebook-on 
előzetesen meghirdetett szavazás alapján 2017-ben az év 
ásványa a kvarc, ősmaradványa a barlangi medve, ásvá
nyi nyersanyaga a zeolit lett. A kétnapos hétvégi rendez
vényt pénteken egy sajtótájékoztató és a „A mi jégkor
szakunk” -  pleisztocén élővilág a Kárpát-medencében 
könyvbemutató vezette be. Ezen az eseményen is szép 
számmal vettek részt szakemberek és a média képviselői. 
A Forgatagról Baksa Csaba elnök nyilatkozott a média 
megjelent képviselőinek, míg a rendezvényre megjelenő

Breuer Hajnalka (ELTE), Szabó Dorottya és Ablonczy Dávid (OMSZ)

mény, felsőoktatási intézmény és vállalat mutatta be -  
kicsiknek és nagyoknak egyaránt érthetően -  a földtu
dományok jelentőségét mindennapjainkban. Az érdeklő
dők megismerkedhettek ásványkincseinkkel, az energia- 
hordozók szerepével a változó világban, a klímaváltozás 
nyomaival a kőzetekben, és a földtani veszélyforrások
kal. Elhoztuk a Föld mélyét vizsgáló geofizikusok eszkö
zeit és az időjárási paramétereket mérő műszereket, a fel
szín alatti vízáramlást és a szennyezőanyag terjedését 
modelleztük, továbbá bemutattuk az olajfúrótorony és a 
víztisztítók működését. Nemzeti parkjaink és 
geoparkjaink szakemberei hazánk legszebb felkereshető 
földtani látványosságait mutatták be, geotúra ajánlatok
kal ismertették meg az érdeklődőket. A legkisebbek kö
rében nagy sikere volt a geojátszóházaknak, az ősmarad
ványok és ásványok „megtapogatásának”, az „aranymo- 
sás”-nak és a nyereményekkel is járó kvíz-játékoknak. A 
megelőző évben is nagy sikert aratott Utazó Planetárium 
új műsorral és a korábbinál nagyobb bemutatósátorral 
várta az érdeklődőket. A moziteremben, fél óránként is-

könyvet Kordos László professzor ismertette. A 2017 év 
ásványát Papp Gábor, ősmaradványát Gasparik Mihály, 
ásványi nyersanyagát Baksa Csaba mutatta be. A meteo
rológia az idei évben is a „ Meteorológia -  a légies föld- 
tudomány" címmel szerepelt. A légkörtant négy szerve
zete képviselte az Országos Meteorológiai Szolgálat, a 
Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálata, az ELTE 
Meteorológiai Tanszéke és a Magyar Meteorológiai Tár
saság. A kétnapos rendezvényen, egymást váltva ismer
tette a posztereket és mutatta be az OMSZ és az ELTE 
által rendelkezésre bocsátott műszereket Ablonczy Dávid, 
Arvay Gábor, Balogh Adrienn, Bottyán Emese, Breuer 
Hajnalka, Kovács Attila, Kovács László, Szabó Dorottya 
és Weidinger Tamás. A kétnapos programon mintegy 
2800 fizetett belépővel rendelkező és 150-200 meghívott 
vendég vett részt. A kiállítók és a látogatók visszajelzései 
alapján az idei forgatag tartalmi színvonala, média meg
jelenése és látogatottsága csúcsot döntött. A rendezvény
nek helyszínt adó intézmény főigazgatója, Korsós Zoltán
2017-re is vállalta a forgatag házigazda szerepét.
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A WMO FŐTITKÁRÁNAK LÁTOGATÁSA AZ OMSZ-BAN 
VISIT OF SECRETAR Y GENERAL OF WMO A T HUNGARIAN MET SER VICE

Lábó Eszter
Országos Meteorológiai Szolgálat, 1525 Budapest Pf. 38., labo.e@met.hu

Összefoglalás. A Meteorológiai Világszervezet (World Meteorological Organization) új Főtitkára, Prof. Petteri Taalas 
Budapesten járt a Víz Világtalálkozón 2016. november 28-30 között, s ez alatt meglátogatta az OMSZ-ot is.
A bstract. Prof. Petteri Taalas, the new Secretary General of WMO, during his participation at Budapest Water Summit 
which was held in Budapest 28-30 November 2016 visited Hungarian Meteorological Service.

Petteri Taalas főtitkár 2016. január 1-étől vezeti a Meteo
rológiai Világszervezetet (WMO-1). Novemberben a bu
dapesti Víz Világtalálkozó (Budapest Water Summit 
2016) keretében, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
meghívására érkezett Magyarországra, mint az ENSZ 
meteorológiai és hidrológiai szakosított intézményének 
vezetője. A Világtalálkozó célja az volt, hogy elősegítse 
a Föld vízkészleteinek megőrzését és hasznosítását, a vi
lág minden részéről ide érkező állam- és kormányfők 
részvételével. A delegáltak a Találkozó végén közös 
szándéknyilatkozatot fogadtak el, melyben hangsúlyoz
ták a vízhiány sürgető kezelését, és a hatékony vízfel
használásra való törekvést.

A WMO Főtitkárt három napos látogatása alatt sűrű 
program várta. November 28-án este Áder János köztár
sasági elnök vendége volt a Művészetek Palotájában, a 
Víz Világtalálkozó magas rangú vendégeinek tartott fo
gadáson. November 30-án a Víztalálkozó keretében az 
„Éghajlatváltozás és vízkészletek” című kerekasztal- 
beszélgetés résztvevője volt. E két nap között azonban 
tudott találkozni a hazai meteorológiai döntéshozókkal, 
és a partnerintézményekkel is. Fogadta a Földművelés- 
ügyi Minisztérium kömyezetügyért, agrárfejlesztésért és 
hungarikumokért felelős államtitkára, V. Németh Zsolt, 
valamint parlamenti államtitkára, Nagy István; az Or
szágos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) vezetője, 
Somlyódy Balázs, valamint a HungaroControl légifor
galmi igazgatója, Hangyái Gyula.

A Meteorológiai Világszervezetet 1950-ben alapították; 
hazánk már ekkor csatlakozott. Ma 191 tagja van, Ma
gyarország a VI-os európai régión belül helyezkedik el, 
dr. Radics Kornélia, az Országos Meteorológiai Szolgá
lat elnöke képviseli hazánkat a szervezetben. A WMO 
működésének alapelveit a Genfi Nyilatkozat (Geneva 
Declaration, 1999) fogalmazza meg. Egyik legfontosabb 
feladata a természeti katasztrófák emberi életben és va
gyontárgyakban okozott veszteségeinek csökkentése. 
Emellett fontos küldetése a globális éghajlat és a kör
nyezet védelme, valamint a meteorológiai adatok fel- 
használásának elősegítése a repülés, hajózás, vízügy, 
mezőgazdaság és más emberi tevékenységek során. Ma
gyarországon a WMO által érintett területek koordináció
ját az OMSZ végzi. Az Országos Meteorológiai Szolgá
lat munkáján keresztül Magyarország hozzájárul a WMO 
által működtetett nemzetközi adatcseréhez, és előrejelzé
si információkhoz, valamint aktívan részt vesz az éghaj
lati programokban képzések szervezésével, homogeni- 
zációs eljárások népszerűsítésével, valamint éghajlati

elemzések készítésével is. A szoros együttműködésre va
ló tekintettel, nagy örömmel fogadtuk, hogy Petteri 
Taalas budapesti tartózkodása során ellátogatott az Or
szágos Meteorológiai Szolgálat székházába, ahol először 
az OMSZ vezetőivel találkozott, és áttekintette a szolgá-

A Világszervezet főtitkárai a szervezet megalakulása óta:

Dr. Gustav Swoboda (Csehszlovákia, Svájc) 1951-1955 
Dr. DávidArthur Davies (Egyesült Királyság) 1955-1979 
Dr. Aksel Christofer Wiin Nielsen (Dánia) 1980-1983 
Prof. Godwin Olu Patrick Obasi (Nigéria) 1984-2003 
Mr. Michel Jarraud (Franciaország) 2004-2015
Prof. dr. Petteri Taalas (Finnország) 2016-

Főtitkári látogatások Magyarországon:

D. A. Davies:
1961. november 12—17. (MTA és OMI meghívás)
1970. április 7—8. (OMSZ- MMT meghívás,

centenáriumi ünnepség és Nemzetközi Meteorológiai 
Szimpózium)

1975. november 9—12. (MTA 150 éves, MMT 50 éves, 
Meteorológiai Tudományos Napok)

1976. október 7—12. (RA VI. rendkívüli ülés, Doctor 
honoris causa avatás az ELTE-n)

1977. szeptember 5-8 . (Baranyai Jégeső-elhárítási 
Rendszer bemutatása)

G. O. P. Obasi:
1986. július 8~ 12. (Kormány meghívására, WMO 

Hidrológiai Bizottsága 25 éves jubileuma)
1996. március 10-12. (Csiszár Iván WMO Ifjúsági díj 

átadása)
1999. június 24~29. (Tudomány világkonferenciája)

M. Jarraud:
2006. március 5—7. (OMSZ meghívás)
2013. október 8~10. (részvétel a Víz Világtalálkozón)

P. Taalas:
2016. november28~30. (részvételű Víz Világtalálkozón)

lat helyzetét, a most zajló változásokat, és az előttünk ál
ló kihívásokat. Ezután nyilvános előadást tartott a WMO 
feladatairól, jövőjéről. Kiemelte, hogy a WMO jelenlegi 
legfontosabb feladatának látja az eddigi meteorológiai és 
éghajlati szolgáltatások modernizálását, jobban közép
pontba állítva a felhasználókat. Manapság már nemcsak 
adatokra van szükség, hanem jól értelmezhető informá
ciókra az időjárási és éghajlati körülmények hatásairól,
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minden egyes ágazatban külön-külön. A múlt évi párizsi 
klíma-megállapodást sürgetőnek nevezte, mivel az időjá
rás okozta katasztrófák száma, és az ezekhez kapcsolódó 
gazdasági károk az elmúlt években radikálisan növeked
tek. A mostani helyzethez sajnos hozzátartozik, hogy a 
WMO 70 tagországában még nem épültek ki megfelelő 
információkat nyújtó éghajlati szolgáltatások. Vélemé
nye szerint a fejlettebb országokban is többfajta kockáza
tot magukba foglaló figyelmeztető és veszélyjelző rend
szerek kiépítésére van szükség. Ennek érdekében a Me
teorológiai Világszervezet együttműködik több ENSZ- 
szervezettel, az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világ-

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

zetője, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
főigazgató-helyettese és az ELTE Meteorológiai Tanszék 
képviselője is. A sok intézményt érintő megbeszélés is 
jól mutatja, hogy mennyire szükséges a meteorológia 
felhasználóinak bevonása a szolgáltatások fejlesztésébe, 
hogy mindenki személyre szabott, könnyen értelmezhető 
információkat kaphasson.

A főtitkárnak minden résztvevőhöz volt kérdése, ami fel- 
készültségét és hozzáértését mutatta. Mind szakmai, 
mind vezetési tapasztalata rendkívül szerteágazó. A 
WMO-ba való megválasztása előtt a Finn Meteorológiai

Látogatás az OVF-nél: Láng István, Hunyady Adrienn, Kovács 
Péter, Radics Kornélia, Lábó Eszter, Petteri Taalas, Csík András, 

Lábdy Jenő, Somlyódy Balázs, Dobi László
Az OMSZ vezetői és a Főtitkár: Labancz Krisztina, Lábó Eszter, 
Petteri Taalas, Radics Kornélia, Horváth Gyula, Tölgyesi László

Csonka Tamás mutatja az előrejelző részleg munkáját 
a Főtitkárnak

szervezettel (FAO), az Egészségügyi Világszervezettel 
(WHO), a Világbankkal, és az ENSZ Fejlesztési Prog
ramjával. Regionális szinten pedig kiemelte a többoldalú 
együttműködések fontosságát, amely a WMO anyagi tá
mogatásainak középpontjában áll.
A Főtitkár előadása után találkozott a meteorológiai 
szakma és fontosabb felhasználóinak hazai képviselőivel. 
A kerekasztal-beszélgetésen részt vett a Magyar Honvéd- 
ség Geoinformációs Szolgálatának, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium Klímapolitikai Főosztályának, a Földmű
velésügyi Minisztérium Környezet-megőrzési Főosztá
lyának, a Meteorológiai Társaságnak, az Országos Víz
ügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálatának ve-

Kerekasztal beszélgetés a hazai meteorológiai szervezetek és 
intézmények képviselőivel az OMSZ-ban

Intézetet (Finnish Meteorological Institute, FMI) irányí
totta, valamint már dolgozott a Meteorológiai Világszer
vezet Fejlesztési és Regionális Tevékenységek Főosztá
lyán 2005 és 2007 között. Számos tapasztalattal rendel
kezik a tudományos és kutatási élet területén. 2000-2002 
között egyetemi tanárként és kutatóként dolgozott távér
zékelési témakörben.

Prof. Petteri Taalas 1993-ban szerzett doktori fokozatot a 
Helsinki Egyetem Fizikai Tanszékén. Több mint 50 refe
rált cikk szerzője műholdas meteorológia, éghajlatválto
zás és levegőkémia területén, valamint számos egyéb tu
dományos munka került ki kezei alól.
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2016 ŐSZÉNEK IDŐJÁRÁSA 
WEA THER OF A UTUMN 2016

Hoffmann Lilla
Országos Meteorológiai Szolgálat, H-1525 Budapest, Pf. 38., hoffinann.l@met.hu

A 2016-os ősz melegebb volt a szokásosnál, bár október első felében erősen lehűlt a levegő, és tanúi lehettünk az első hózápomak is. 
Szeptember a megszokottnál közel 2 fokkal volt melegebb. Az átlag körüli novemberrel szemben az októberi hőmérséklet jóval a kö
zépérték alatti volt. Az évszakban a szokottnál több csapadék hullott, területi átlagban a sokévi közép 100-115%-a. Az október volt a 
legcsapadékosabb, több mint másfélszerese hullott a szokásos értéknek. A szeptember meglehetősen száraznak bizonyult, 40%-kal ke
vesebb csapadékot mértek, mint az 1981 -2010-es normálérték. Az ország túlnyomó részén 10-11 °C között alakult az átlaghőmérséklet. 
A Dunántúl egyes részein, valamint a Dél-Alföldön 11-12 °C, míg a hegyvidékeken 7-9 °C volt a jellemző. Melegebb területek kisebb 
körzetekben jelentek meg, a legmagasabb -  12 °C-ot meghaladó -  középhőmérsékletű terület Budapest környékén és a Balaton-felvidék 
nyugati részén jelentkezett. Országos átlagban az ősz középhőmérséklete 10,6 °C-nak adódott; állomásaink közül évszakos átlagban a 
legmelegebb Budapest Állatkert (12,5 °C), a leghidegebb pedig Kékestető (6,3 °C) volt. Az 1981—2010-es átlagnál alacsonyabb hőmér
sékleti értékek a Kiskunság egyes részein, a Körös-Maros köze délkeleti régiójában és Nógrád megye északkeleti területein fordultak 
elő. 2016 őszén a legtöbb csapadék az északkeleti országrészben hullott 230 mm-et meghaladó összeggel. A hegyvidéki területeken és 
az Őrségben volt még magasabb érték (210-230 mm). A síkvidéki területeken jellemzően 110-170 mm hullott, csupán a Mezőföld 
északi részén és a főváros környékén volt ennél kisebb az évszakos csapadékösszeg, Az északkeleti és a délkeleti területeken ennél is 
több, a normál mintegy másfélszerese is lehullott. A középső és a délnyugati régiók voltak szárazabbak, előfordult olyan terület, ahol a 
normál 85%-a hullott le csupán. Az országos évszakos csapadékmennyiség 162,2 mm volt, ez a megszokott 113%-a. A legnagyobb őszi 
csapadékösszeget, 265,7 mm-t Tardoson jegyeztük, a legkevesebb csapadékot, 93,3 mm-t Budapest Lágymányosról jelentették.

Szeptember. A hónap elején, több napig fennálló anticiklont 4-én egy 
markáns hidegfront szakította meg, és a mögötte beáramló hideg levegő, 
valamint a csapadéktevékenység hatására lehűlt a levegő, országos átlag-

1. ábra: A 2016-os ősz középhőmérséklete, °C

bán 4 °C-kal. Ezt követően ismét anticiklon épült ki hazánk felett, amely 
csendes, nyugodt, napsütéses, száraz időjárással párosult. Szeptember 11- 
én, Szeged belterület állomáson 21,1 °C-ig hült a levegő, ezzel megdőlt az 
1978-ban Rajkán és 2009-ben Budapest Lágymányoson mért 20,2 °C-os 
napi legmagasabb minimum hőmérséklet. Másnap, 12-én újfent megdőlt 
ez az érték; ezúttal 20,l°C-ot mértünk a János-hegyen (2009-ben, Buda
pest belterületen 19,8°C-ig csökkent a hőmérséklet). Szeptember 17-től a 
frontátvonulásoknak, majd az azt követő, felhőoszlató hatású anticiklon
nak, valamint a gyenge légmozgásnak köszönhetően jelentősen lehűlt a 
levegő, és megjelentek az első talajmenti fagyok. A hónap utolsó napjait 
erősödő nappali felmelegedés és enyhébb éjszakák jellemezték, igazi vén
asszonyok nyarát idézve ezzel elő. A havi országos átlaghőmérséklet
17,8 °C volt, ami 2 °C-kal magasabb az 1981—2010-es átlagnál. Országo
san 16 nyári napot regisztráltunk (K > 25 °C), 8-cal több a sokévi átlagnál. 
Hőségnapból (tx > 30 °C) 3 jelentkezett a szokásos 1 nap helyett.

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet:
33,7 °C, Körösszukái (Hajdú-Bihar megye), szeptember 10.

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet:
-0,4 °C, Zabar (Nógrád megye), szeptember 23.

A szeptemberben lehullott csapadékmennyiség elmaradt az 1980-2010-es 
átlagtól. Országosan 32,2 mm-t jegyeztünk, ami a sokévi átlag mintegy 
60%-a. A csapadékmennyiség térbeli eloszlása igen változatosan alakult. 
A normáltól leginkább elmaradó értékek (20-30%) a Bakony területén és 
a Nagykunság déli részén jelentkeztek, míg a legcsapadékosabb területek 
az ország középső, déli és keleti részein adódtak, ahol a sokévi átlag mint
egy 100-120%-a hullott le. Országos átlagban 5 csapadékos napot (> 0,1 
mm) regisztráltunk, amely 3 nappal maradt el a sokévi átlagtól. Sok hely

ről jelentettek azonban 10 mm-t meghaladó csapadékot, sőt 50 mm felettit 
is. A legcsapadékosabb nap szeptember 5-e volt, amikor országos átlag
ban 13 mm csapadék hullott. A zivataros napok száma 2 (normál: 1 nap).

2. ábra: A 2016-os ősz csapadékösszege, mm

A hónap legnagyobb csapadékösszege:
99,0 mm, Tardos (Komárom-Esztergom megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege:
8,6 mm, Békésszentandrás (Békés megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék:
65,8 mm, Tardos (Komárom-Esztergom megye), szeptember 19.

Október. Október eleje meglehetősen melegnek adódott, országos átlag
ban több mint 2 °C-kal múlta felül az 1981-2010-es átlagot. Ezt követően 
egy hidegfront vonult át hazánk felett, és a mögötte beáramló hideg leve
gő hatására több fokkal visszaesett a hőmérséklet. A derűs, szélcsendes 
éjszakák következtében egyes helyeken fagypont alatti értékek is jelent
keztek. A hónap közepe a normálérték körül alakult, majd egy melegebb 
periódusnak köszönhetően a sokévi átlagnál több fokkal magasabb érté
keket mértek. Ezt követően egymást váltották az enyhébb és hűvösebb 
időszakok. A hónap középhőmérséklete hazánk nagy részén 10 °C körül 
volt, ennél melegebb a Balaton környékén, a Mohácsi-síkságon és a Tisza 
alsó szakaszán fordult elő. Alacsonyabb hőmérsékleti értékek az Északi- 
középhegység magasabban fekvő területein jelentkeztek, volt ahol az 
5 °C-ot sem érték el. A hónap középhőmérséklete országos átlagban 
9,4 °C-nak adódott, amely 1,2 °C-kal maradt el a sokévi átlagtól. A Mátra 
magasabb területei kivételével mindenhol negatív anomália volt jellemző. 
Idén októberben a szokásos 1 nyári nap fordult elő. Csupán 2 fagyos nap 
(tn < 0 °C) fordult elő a hónapban, ami fele a normál értéknek.

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet:
27,7 °C, Mezőkovácsházu (Békés megye), október 2. 

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet:
-6,3 °C, Zabar (Nógrád megye), október 31.
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Az október meglehetősen csapadékosán alakult. A havi csapadékmennyi
ség a keleti országrészbe koncentrálódott, 100 mm feletti értékekkel. A 
csapadékos időszakot az október végi, szárazabb időszak törte meg. Az 
ország középső részén és a Mezőföld területén jelentkezett a legkevesebb 
csapadék. Az 1981-2010-es sokévi átlaghoz viszonyítva, több mint 80%- 
kal több csapadék hullott októberben, de térben nem egyenletesen. A leg
nagyobb csapadéktöbblet (a sokévi átlag 280-300%-a) az északkeleti és a 
délkeleti területeken, a legkisebb pedig Budapest környékén és a Dráva- 
sík egyes részein (80%) jelentkezett. 14 csapadékos nap volt, a normál 8.

A hónap legnagyobb csapadékösszege:
133,0 mm, Tolcsva (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege:
29.8 mm, Budapest belterület (Pest megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék:
47.9 mm, Miskolc Diósgyőr (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), október 3.

November. A november -  napi középhőmérsékletét tekintve -  igen vál
tozatos volt. A hónap elején ciklonok és anticiklonok váltották egymást. A 
hónap közepén egy kiterjedt anticiklonnak köszönhetően erőteljes lehűlés 
következett, amely jól nyomon követhető a hőmérséklet napi menetében. 
Ezt követően melegedés vette kezdetét, 19-én országos átlagban mintegy 
7 °C-kal volt magasabb a hőmérséklet a sokévi átlagnál. A hónap végén 
az 1981-2010-es normálnál alacsonyabb értékek jelentkeztek. A hónap 
középhőmérséklete 4,8 °C volt. Hűvösebb körzetek az Északi- 
középhegység magasabban fekvő részein fordultak elő, de még ezeken a

3. ábra: A 2016-os ősz globálsugárzás összege, kJcmi2

területeken sem csökkent a hőmérséklet 0 °C alá. Országos átlagban a 
legmagasabb havi átlagot Pécs Egyetem állomáson (6,6 °C), a legalacso
nyabb értéket, 0,9 °C-kal, Kékestetőn mérték. Országos átlagban 0,1 °C- 
kal volt melegebb az 1981-2010-es normálnál. Az ország délnyugati terü
letein az anomália értéke 1—1,5 °C között, mig a Tiszántúlon és az északi 
területeken jobbára -0,5 — 1 °C alakult. 2016 novemberében téli nap

(tx < 0 °C) nem volt (normál: 1 nap), fagyos nap viszont ugyanannyi, 
mint a sokévi átlag (11 nap). A hónap során több napi állomási maxi
mumhőmérsékleti rekord született: november 11. Nagykanizsa (23,6 °C), 
november 12. Báta (22,7 °C), november 19. Körösszakái (20,0 °C).

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet:
23,8 °C, Sátorhely (Baranya megye), november 9.

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet:
-10,1 °C, Zabar (Nógrád megye), november 29.

A hónap csapadékösszege 52,9 mm, ami az 1981-2010-es sokévi átlag 
mintegy 108%-a. A havi csapadék leginkább a magasabban fekvő terüle
tekre és a nyugati országrészre koncentrálódott, 80-90 mm feletti értéke
ket eredményezve. Az ország középső részén és a Mezőföld északi terüle
tén jelentkezett a legkisebb csapadékösszeg. A Fejér megyei Zichyújfalu 
Gárdony állomáson mértük a legkisebb értéket, 26,6 mm-t. A hónap elejét 
leginkább a ködképződés és hószállingózás jellemezte, de a csapadék 
mennyisége egyik nap sem érte el országos átlagban az 1 mm-t. Novem
ber 5-től azonban egy hidegfrontnak köszönhetően jelentős mennyiségű 
csapadék adódott eső, havas eső formájában. 6-án országos átlagban 15 
mm, a november 10-12 közötti három napban pedig 18 mm-t meghaladó 
csapadék hullott. Ezt követően szitálásból, gyenge havazásból eredően je
lentkezett csapadék, de egyik napon sem érte el a 2 mm-t. A legnagyobb 
24 órás csapadékösszeg november 5-én, Kékestetőn jelentkezett, 53,5 
mm-rel. Novemberben a sokévi átlagnak megfelelően alakult a csapadé
kos napok száma (10 nap).

25 “C

4. ábra: A 2016-os ősz napi középhőmérsékleteinek eltérése a sokévi 
(1981-2010-es) átlagtól, °C

A hónap legnagyobb csapadékösszege:
106,7 mm, Szalafó' (Vas megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege:
26,6 mm, Zichyújfalu Gárdony (Fejér megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék:
53,5 mm, Kékestetö (Heves megye), november 5.

2016. őszi időjárási adatainak összesítője

Állomás Napsütés, óra Sugárzás, kJcm'2 Hőmérséklet, °C Csapadék, mm Szél
Évszak Élté- évszak élté- Évszak Átlag r>  1 mm Viharos nap
összes rés Évszak összes közép rés max napja min napja összes %>-ában napok (fx >15 ms'1)

Szombathely 465 79 85 10,7 0,7 30,0 09.12 -4,9 11.30 174 113 23 4
Nagykanizsa - - 86 10,5 0,6 29,9 09.13 -6,6 11.30 190 93 24 4

Pér - - - 10,7 - 30,8 09.11 -5,9 11.15 136 100 23 9
Siófok - - 85 11,8 0,5 29,8 09.04 -2,4 11.15 121 84 19 14
Pécs 476 27 87 11,5 0,4 30,3 09.12 -5,0 11.14 211 124 22 7

Budapest 450 27 79 11,1 0,2 31,1 09.11 -4,7 11.30 124 97 18 0
Miskolc 400 4 74 10,6 0,8 31,1 09.11 -4,7 11.29 208 163 23 0

Kékestető 424 4 76 6,3 0,2 23,3 09.11 -7,8 11.29 221 118 19 20
Szolnok 438 9 84 11,1 0,2 31,8 09.10 -6,0 11.30 123 101 21 3
Szeged 512 73 87 11,3 0,3 32,5 09.12 -5,8 11.30 158 132 22 6

Nyíregyháza - - 76 10,5 0,6 30,7 09.10 -3,4 11.15 189 148 21 6
Debrecen 478 51 76 10,6 0,2 30,9 09.10 -3,6 11.15 166 130 23 3

Békéscsaba - - 88 11,0 0,2 32,0 09.10 -5,0 11.15 185 146 23 5
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LUKE HOWARD
Gyógyszerész, vegyész, am atőr m eteorológus 

London, 1772. novem ber 28. -  Tottenham , 1864. m árcius 21.

Luké Howard gyógyszerészeti tanulmányainak befejezé
se után megalapította saját patikáját London belvárosá
ban 1793-ban. Nem volt képzett meteorológus, de gyer
mekkorától fogva örömét lelte az időjárási jelenségek ta
nulmányozásában, kedvelt időtöltése volt meteorológiai 
megfigyelések végzése, műszeres mérések lejegyzése. 
London éghajlatát bemutató műve (Climate o f  London) 
1800-ban jelent meg. Ekkorra London az első olyan 
nagyváros a világon, melynek lakossága meghaladta az 1 
millió főt, és népessége olyan gyors ütemben növekedett 
tovább, hogy 1821-re elérte a 1,45 milliót. Howard első
ként figyelte meg, hogy a városközpont melegebb éjsza
ka, mint a környező vidéki területek, amely jelenséget 
ma városi hőszigetnek nevezünk. „Éjszaka a városban 
3,70°-kal melegebb van és nappal 0,34°-kal hidegebb 
van, mint vidéken” írta. Ezt a hőmérsékleti eltérést sze
rinte a város nagyobb tüzelőanyag felhasználása okozhat
ja. Ezekről beszámolt nagyjelentőségű müvében a „Cli
mate o f  London ” második kiadásában is, mely 1833-ban 
jelent meg. Howard 1806-1830 között, 25 évig végzett 
napi rendszerességgel műszeres megfigyeléséket különbö
ző londoni városrészekben. Mérte a légnyomást, a hőmér
sékletet, a páratartalmat, a csapadékmennyiséget és a pá
rolgást és ezeket az adatokat 1833-ban megjelent fenti 
művében publikálta is. A mü a városklíma kutatásban való 
korszakalkotó jelentőségét bizonyítja, hogy 2007-ben újra 
kiadták az International Association fó r  Úrban Climate 
gondozásában és megjelentették az interneten is.
Luké Howard munkásságának legnagyobb és legmara
dandóbb eredménye azonban a felhők osztályozási rend
szerének kidolgozása. Ez a szerző által 1803-ban megje
lentetett mű, az „Essay on the Modification o f  Clouds”

címet viselte. Az általa bevezetett Cirrus, Cumulus és 
Stratus felhő alaptípusok és a négy további köztes típus 
(Cirro-cumulus, Cirro-stratus, Cumulo-stratus, Cumulo- 
cirro-stratus másképpen Nimbus) immár több mint 210 
éve használatosak a meteorológiában, kiállva számos 
próbát, melyek egyebek között a műhold meteorológiai 
megfigyelések elterjedésével, és a felhőmagasság auto
mata megfigyelésével jelentkeztek. A felhőosztályozás 
elterjedésének sikerét főként a felhők latin elnevezései
nek köszönhette, követve ezáltal Carl von Linné rendsze
rét, aki a XVIII. század második felében kidolgozta a 
modem tudományos rendszerezés alapelveit. Mivel ez 
idő tájt a fotográfiát még nem lehetett segítségül hívni a 
felhőfajták bemutatásához, Howard maga is készített ak- 
varell sorozatokat, amelyekben a különböző felhőtípuso
kat ábrázolta művészi színvonalon.
Howardot 1821-ben -  főképpen a meteorológiában elért 
eredményeiért — a Royal Society tagjai közé választotta. 
Alapító tagja volt az 1823-ban megalakult Meteorologi
cal Society o f  London-nak is.
További jelentős műve a „Seven Lectures in Meteorolo
g y ”, amelyet eredetileg 1817-ben adtak ki. Húsz évvel 
később, mint az első meteorológiai témájú angol nyelvű 
tankönyv jelent meg újra. Az 1840-es években több cik
kében foglalkozott a holdfogyatkozás és az időjárás közti 
kölcsönhatás tanulmányozásával, és 1847-ben publikálta 
„Barometrographid” című művét.
Hosszú életének (91 év) utolsó éveit Tottenhamben töl
tötte. 2002-ben -  a felhők rendszerének 200 éves évfor
dulójára -  a „felhők keresztapjának” házára (N° 7 Bruce 
Grove) a British Meteorological Office emléktáblát he
lyezett el a hálás utókor nevében.
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