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2. előadás: Ki tudja megmondani, milyen idő lesz holnap? 

 

Előadó: Kiss Márton Roth Gyula Kollégium, Díszterem 

 meteorológus 2014. november 5. 

 

  

 Az Országos Meteorológia Szolgálat (OMSZ) egységes, kalibrált, nemzetközi 

szabványoknak megfelelő észlelő és megfigyelő rendszert működtet. 

 Széles spektrumú méréseket végez, az egész ország területén monitorozza 

o a hőmérsékletet, 

o levegőnedvességet, 

o csapadékmennyiséget, 

o szélirány és szélsebesség értékeit. 

 Összeállítja üvegházhatású gázok leltárát, radarállomásokat működtet, 

magas-légköri megfigyeléseket végez. 

 Önálló honlapot működtet: www.met.hu 

 

Meteorológiai mérések Sopronban 

 Magyarországon először, 1711-ben Gensel János soproni városi főorvos (akkori 

nevén: főfizikus) itáliai tanulmányai befejeztével hozta haza azokat a 

műszereket, melyekkel a meteorológiai méréseket megkezdte. Napi 

feljegyzések készültek, a legalapvetőbb megfigyelésekről.  

 1856. óta végeznek Sopronban rendszeres, szervezett, műszeres meteorológiai 

méréseket, megfigyeléseket. Kezdetben a bécsi meteorológia intézet 

tagjaként működött az állomás, megelőzve ezzel a magyarországi 

meteorológiai szolgálat kiépülését. 

 1925-ben a soproni egyetem épületébe költözött a meteorológiai állomás, 

1974-ben költözött át mai helyére, a Kurucdombra, a csonka szélmalom 

épületébe. 

 1993-ban kezdték automatizálni a soproni állomás műszereit. 2000-ben 

szakember híján be is zárták az állomást hét éven keresztül csak az automata 

műszerek rögzítették küldték az adatokat az országos szolgálatnak. 

 2007-től ismét képzett meteorológussal folytatódhat a Kuruc-dombi állomás 

működése. 

 Rengeteg információ található: www.sopronmet.hu 

 

Az állomás műszerkertjében az alábbi meteorológiai mérőeszközök találhatók: 

o a hőmérőház (az ajtaja É-i irányba néz, háza kettős zsaluzatú, hogy a 

nap melege ne befolyásolhassa a mért értékeket) 

o párolgásmérő (fontos információkat szolgáltat a mezőgazdáság, a 

hulladékgazdálkodás és a víztározók üzemeltetését végző 

szakembereknek) 

o csapadékmérő (ajánlás szerint 5 km-enként mérendő a területre hullott 

csapadék mennyisége. A 150 ével ezelőtt kialakított rendszer, az un. 

http://www.met.hu/
http://www.sopronmet.hu/


társadalmi megbízottak segítségével biztosítják a szükséges mérések 

számát) 

o zúzmaramérő (tapadóhó és ónos bevonat mérésére is szolgál, amit 

főleg az elektromos vezeték teherbírásának tervezéséhez használnak) 

o napfénytartam mérő (ez egy csiszolt üveggömb, alatta egy 

papírszalagot helyeznek el. A papírszalagon égésnyomok jelzik a 

napsütéses időszak hosszát és erősségét.) 

Érdekesség, hogy Sopronban a legkevesebb a napsütéses órák száma, 

Békéscsabán másfélszer annyi. 

 

Mi jellemzi Sopron időjárását? 

Szél 

 Sopronra áll a megjegyzés: „Sopronban vagy fúj a szél, vagy harangoznak.” A 

szélsebességet 10 méter magasan mérik. 

 Évente 241 a szeles napok száma (ez 10 m/s feletti szél mérését jelenti, de 

gyakori a 15 m/s-ot meghaladó viharos erejű szél is.) 

 Ettől még Kékestető is elmarad (235 nap), Baján pedig mindössze 80 napon fúj 

a szél. A legerősebb széllökést 1990. február 15-én jegyezték fel (150,8 km/h), 

mely komoly károkat is okozott a hegyvidéki erdőkben. 

 Az utóbbi években különösen az erős nyári viharoknak a szélsebesség-értékei 

emelkednek. 

 A domborzati viszonyok miatt az uralkodó szélirány az észak-nyugati (az Alpok 

É-i oldaláról érkeznek felénk a frontok) és a déli. A szél átlagos sebessége 

enyhén csökkenő tendenciát mutat. 

 A szeles időjárás pozitív hatása, hogy Sopronban viszonylag tiszta a levegő, a 

növekvő forgalom ellenére is. 

A soproni hegyvidéken viszonylag sűrűn helyezkednek el mérőállomások, szám 

szerint 8 db állomás méri a csapadék mennyiségét és a hőmérsékletet. 

 

Csapadék 

Sopronban az országos átlagnál több csapadék esik. 

A csapadék mennyiségi eloszlása szélsőséges, egyre inkább felhőszakadások és 

száraz időszakok követik egymást: volt olyan mérőállomás, ahol a tavalyi évben 

vagy extrém mennyiségű -100 mm feletti-, vagy 50 mm alatti csapadékot mértek 

Komoly veszélyforrás Sopronban, hogy a hegyvidékre lehulló csapadék 

villámárvizet okozva, pillanatok alatt lezúdul a városra. 

 Sokéves átlag (azaz 30 év észlelései alapján) az éves átlagos csapadék 

mennyiség városunkban 637,5 mm. 

 A 2014-es év csapadékosnak mondható, október 31-ig már elérte a 757 mm-t. 

 Általában a legcsapadékosabb hónap a június, a legszárazabb a február, de 

2014-re nem érvényes ez a sokéves megfigyelés 

 A csapadék mennyisége függ a tengerszint feletti magasságtól, a magasabb 

helyek csapadékosabbak (Muck: tengerszint feletti magasság 522 méter, éves 



csapadék mennyiség 848 mm). Éves szinten, a hegyvidéken -100 méterenként 

átlagosan - 42 mm-rel növekszik a lehullott csapadék mennyisége. 

 A legtöbb csapadékot 330 mm-rel 1914. júniusában mérték, a második helyen 

2012. júliusa, a hármadikon 2008. júniusa áll. 

 Egyre inkább előfordulnak heves felhőszakadások is. A zivataros napok száma 

a csapadék mennyiséggel párhuzamosan növekszik. 2012. júliusában 17 

zivataros napot jegyeztek le. A mérések kezdete óta lejegyzett zivataros 

hónapok közül az első 5-ben három a 2000-es években volt. Manapság 

jellemzően kevesebb alkalommal, nagyobb mennyiségű és kiszámíthatatlan 

eloszlású csapadék esik.  

 

Hőmérséklet 

Sopron hűvös város más magyar településekhez képest. 

 A leghidegebb nap 1929. február 11-én volt, ekkor -29,9 fokot mértek. Ezt még 

az egyetemi mérőállomáson mérték. 

 A legmelegebb 2013. augusztus 8-án: 39,2 fok. A rekordok egyre gyakrabban 

dőlnek meg, 1950-es években a maximális hőmérséklet 35 fok volt. 

 A mérések kezdete óta az észak-dunántúli területen a legmagasabb 

hőmérséklet nem érte el a 40 fokot egészen a tavalyi évig, amikor is Győrben 

40,6 fokot mértek. 

 A középhőmérséklet évtizedről-évtizedre emelkedik. Régen is voltak 

földtörténeti emelkedések, csökkenések, de azok több ezer év alatt zajlottak. 

 Manapság már csak januári, -0,5 fokos középhőmérséklet van fagypont alatt. 

Ha ez a tendencia folytatódik, 50 év múlva már egyetlen negatív 

középhőmérsékletű hónap sem lesz. A rengeteg szennyezőanyag és üvegház 

hatású gáz kibocsátásával, mi emberek is tehetünk a hőmérsékleti viszonyok 

változásáról. Ha nem változtatunk és továbbra is ilyen mértékben szennyezzük 

a környezetet, akkor 2100-ra a középhőmérséklet emelkedése elérheti a 1,5-4 

fokot. (Az elmúlt 100 évben a mértéke globálisan 0,7 fok, Sopronban 0,82 fok 

volt) 

 

 Hóviszonyok 

 A soproni hegyvidéken kb. kétszer annyi a hóval takart napok száma (22 nap), 

mint a Rába-közben vagy a Kisalföldön. 

 A legvastagabb hótakarót, 118 cm-t Brennbergbányán mérték 1963-ban. 

 A 150 éves adatok alapján megállapítható, hogy a 24 óra alatt leesett 

hótakaró mennyisége általában a bűvös 30 cm-es határon belül mozog. Az 

eddigi - egy nap alatt leesett - legnagyobb mennyiség 33 cm volt, 1999. 

december 29-én.  

 15 évenként egyszer éri el a hótakaró magassága a 40 cm-t. 

 A hóréteg kialakulásához két feltétel szükséges: csapadék és fagypont alatti 

hőmérséklet. Sajnos, a változások következtében az igazi, havas telek egyre 

inkább el fognak tűnni. 

 



A soproni hegyvidéki és a Fertő-tavi klíma 

 A város Ny-i, D-Ny-i részének kissé hűvös, kiegyenlített alpesi klímáját a Soproni-

hegység befolyásolja.  A klíma gyógyhatással bír a légzőszervi betegek 

számára. 

 A Fertő-tó (széles medencében elhelyezkedő sztyepptó) hatására – a tóhoz 

közeli területeken - kevesebb a csapadék, kevesebb a felhő és nagyobbak a 

hőmérséklet ingások. Szélsőségesebb, kontinentális az időjárás. Ennek 

következtében derült éjszakákon előfordul, hogy Fertőrákoson 8-10 fokkal 

hidegebbet mérnek, mint a Kuruc-dombon, de nappal ez kiegyenlítődhet, 

sőt, sokszor magasabb a hőmérséklet, mint Sopronban. 

 Fertőrákos és a Fertő-tó környékén az alacsonyabban fekvő területeken a 

hideg levegő összegyűlik és un. fagyzugok alakulnak ki. 

 A Fertő-tó víztükrének pozitív hozadéka, hogy a déli oldalakon bizonyos 

mediterrán hatások is érvényesülnek, kitűnő a terület szőlőművelésre. 

Az előadást követően elhangzott egy kérdés: Van-e meteorológiai alapja annak, 

hogy az esőfelhőket a Fertő-tó „lehúzza”? 

 A meteorológus válasza: A Fertő fölé érkező felhőkön – ha kis mértékben is – 

átsüt a napfény, mely a víztükörről visszaverődve szétoszlatja a felhőket.   

 

A jövő klíma-kihívásai 

 A hőmérséklet fokozatosan emelkedik. 

 A csapadék mennyisége a 90-es években még csökkent, de az utolsó 10 

évben több csapadék hullik, mint az előző 30 évben és az eloszlása teljesen 

kiszámíthatatlan. 

 A növekvő lélekszám és az un. város-terhelés miatt, emelkedik a légszennyező 

anyagok mennyisége. Eljöhet az az idő, amikor - akár az állandóan fújó szél 

sem tudja már a levegőt a szennyezéstől megtisztítani. 

 Villámárvizek, felhőszakadások és nyári hőségek egyre gyakoribbá válnak az 

időjárásunkban. 

 

Mindennapi klímavédelem szükséges! 

 Az egyes ember felelős a környezetéért.  

 A klíma védelme érdekében, a mindennapokban fontos megtennünk, hogy 

o helyi terméket vásárolunk, 

o visszagyűjtjük az újrahasznosítható hulladékot, 

o környezetbarát közlekedési módokat választunk. 

 A környezeti értékeinkkel való takarékosság az életünk részévé kell, hogy 

váljon. 

 A fenntartható fejlődés érdekében az ésszerű jólétre kell törekedni.  


