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1. Bevezetés 

 

A XX. század előtt élő emberek csak a népi megfigyelésekre, saját megérzéseikre, 

esetleg kellemetlen élmények során szerzett tapasztalataikra hagyatkozhattak, ha az 

időjárás függvényében kellett egy-egy fontos döntést meghozniuk. Az időjárással 

kapcsolatban 1890-ben kezdődött a lakosság informálása a távíró-hivatalok falára 

függesztett egy-egy szavas időjelzésekkel. Ezek a népesség rendkívül kis hányadához 

jutottak csak el. Azóta nagyot fordult a világ, a mai kor embere ugyanis könnyedén, és 

ami még fontosabb, azonnal bármilyen információhoz hozzájuthat a tudomány és 

technika hatalmas fejlődésének köszönhetően. Így manapság mindenki tájékozódhat az 

aktuális időjárási helyzetről, a kiadott veszélyjelzésről, a megbízható előrejelzésekről. 

Nem mellékes kérdés azonban, hogy a magas színvonalon elkészített időjárás-

jelentéseket a nagyközönség is jónak érzi-e? Ugyanúgy értelmezi-e, ahogyan az azt 

elkészítő meteorológus is? Ismeri-e a fogalmak pontos jelentését, tudja-e, hogy az egyes 

számadatok milyen következményekkel járnak számára a mindennapi életben? 

Tisztában van-e az előrejelzések korlátaival, a prognózisok bizonytalanságával? (H. 

Bóna és Németh, 1998) Amennyiben a válasz nemleges ezekre a kérdésekre, ez az 

ismeretek hiányából, az emberek könnyelműségéből, hanyagságából adódik-e? 

Dolgozatomban ezeket a kérdéseket igyekszem körüljárni egy korábbi felmérés, és egy 

saját kérdőíves kutatás eredményeinek feldolgozásával és összevetésével. Áttekintem, 

hogy a ma felnövekvő nemzedék a közoktatás keretein belül milyen meteorológiával 

kapcsolatos tudásra tesz szert, illetve hogy az érdeklődők a média és az internet 

segítségével hogyan tudják önállóan az időjárással kapcsolatos ismereteiket bővíteni.   
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2. Ismeretszerzés 

 

Az előrejelző meteorológus munkája a prognózis felállításával nem ér véget, hiszen a 

szakmai nyelven pontosan megfogalmazott várható időjárást a hétköznapi ember nem 

érti. A lehető legegyszerűbb, közérthető megfogalmazásra kell törekedni, fontos 

információk elvesztése nélkül. Ez igen nehéz feladatnak bizonyul, ugyanis az emberek 

nagy része a legalapvetőbb fogalmakkal, jelenségekkel sincs tisztában. Így nem csoda, 

ha a nagyközönség nem bízik az előrejelzésekben (H. Bóna, 1989). 

Ebben a fejezetben arra keresem a választ, hogy az ismeretek hiánya az emberek 

nemtörődömségében, érdektelenségében, vagy esetleg mélyebben gyökerezik-e? 

 

2.1. Az oktatásban szerzett ismeretek 

Kiemelt fontosságú a közoktatás, hiszen elméletben így minden állampolgár megkapja 

az időjárással, az időjárási veszélyekkel, a klímaváltozással kapcsolatos tárgyi 

ismereteket. A tudás leghatékonyabb átadása az iskolai oktatás keretén belül valósulhat 

meg. A tankönyvekben szereplő légkörrel, időjárással, éghajlattal foglalkozó 

tananyagok nagyrészt korrektek, de csak minimális összefüggésekre mutatnak rá, az 

adott témakört kiragadva tárgyalják.  (Buránszkiné, 2013) 

Az aktuálisan érvényben lévő Nemzeti Alaptanterv szerint a diákok minden fontos 

fogalmat elsajátítanak környezetismeret, természetismeret, földrajz és fizika 

tantárgyakból. A tanterv tartalmazza az adott tantárgy összefüggéseinek felismerését és 

megfogalmazását, ugyanakkor a megszerzett ismereteiket nem kapcsolják a 

meteorológiához. A légköri folyamatokról, az előrejelzések hasznáról, az abban rejlő  

bizonytalanságról nem esik szó egyik természettudományos órán sem.   

A természettudományos műveltség megszerzése már az általános iskola alsó 

tagozatában elkezdődik. Elsőtől negyedikig a gyerekek környezetismeret órán 

megismerkednek a Föld alakjára vonatkozó elgondolásokkal, a Föld mozgásaival, az 
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időjárás tényezőivel, a csapadékfajtákkal, a víz körforgásával. Megfigyelik a napszakok, 

és az évszakok váltakozását. Tanulmányozzák a víz fagyását és olvadását. 

Az általános iskola felső tagozatán a természetismeret tantárgy során bővítik a 

környezetről megszerzett ismereteiket. Például rámutatnak arra, hogy a napszakok és az 

évszakok váltakozása a tengely körüli forgás és a Nap körüli keringés következményei. 

A fizika tantárgy bevezetésével a meteorológia számára is nélkülözhetetlen fogalmak 

kerülnek elő. A Nemzeti Alaptantervben szerepel az időjárási jelenségek fizikai háttere, 

a légkör fizikai tulajdonságainak jellemzése. Főbb témakörök: A légnyomás és mérése, 

a csapadékfajták kialakulásának fizikai háttere. A hidrosztatika, az áramlástan elemei. A 

légkörzések és tengeráramlások jellemzői, a mozgató fizikai hatások. Az időjárás 

elemeinek, és az ezeket jellemző adatok összefüggéseinek elemzése. A légköri optikai 

jelenségek (szivárvány keletkezése, lemenő nap színe). Az üvegházhatás jelensége, 

elve, gyakorlati példái, az üvegházhatást befolyásoló tényezők. A globális 

éghajlatváltozások lehetséges okainak és következményeinek elemzése. (Magyar 

Közlöny, 2012) 

Az általam megvizsgált tankönyvekben (Zátonyi-sorozat, 2009) a mechanika, dinamika, 

hőtan pontosan el van magyarázva, de nincs párhuzamba állítva az időjárással. Nézzük 

például a légkör fizikai tulajdonságait. Ugyan definiálták a légnyomást, leírták a 

Toricelli-kísérletet, de sehol nem szerepelt, hogy a légnyomás milyen fontos tényező a 

meteorológiában. A légnyomáskülönbség című fejezetben megmagyarázták a pumpák, 

kompresszorok működését, de még a lecke végén található olvasnivalóban sem szerepel 

bármiféle utalás a ciklonokra, anticiklonokra, vagy akár csak a szélre.  

A legtöbb hasznos információt a földrajz tankönyv rejti, bár az is hagy némi 

kívánnivalót maga után. Például a műholdak tárgyalásakor felsorolják, hogy milyen 

hullámhossz-tartományokban készülnek felvételek (igaz, hogy a diákok csak 2 évvel 

később tanulnak az elektromágneses sugárzásról), melyek segítségével a 

felszíntípusokat el tudják különíteni (kőzetek, növényzet, mesterséges építmények).  De 

csak említés szintjén kerül elő, hogy a meteorológusok is használják ezeket a képeket az 

előrejelzéshez.  

Az előrejelzés értelmezése nem része a tananyagnak. Hiába tanulta meg egy 

középiskolás a felhőfajtákat, ha az időjárás-jelentésben lejátszott műholdfelvételen nem 
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ismeri fel az anticiklont, nem tudja, hogy a piktogramok mit jelentenek, esetleg a 

„valószínűleg esni fog” kijelentés bizonytalanságát nem tudja értelmezni. 

 

2.2. A médiából szerzett ismeretek 

A médiából (televízió, rádió, újság, stb.) meteorológiai ismeretekre szert tenni 

manapság nem egyszerű. A természettudományos témák a kereskedelmi csatornák 

műsorkínálatából szinte teljesen eltűntek, a közmédiában is elenyésző számban 

fordulnak elő. Ennek ellenére akkor is tanulhatunk, ha figyelmesen hallgatjuk az 

időjárás-előrejelzést. Különösen igaz ez a közmédiában, ahol az éppen aktuális időjárási 

helyzet felvázolásakor mindig elejtenek egy-egy félmondatot a következményekről, 

okokról. Például: 

„Európa nagy részén ciklonális a mező. Ez azt jelenti, hogy a ciklonokban összeáramlás 

van, és ez felhő- és csapadékképződéssel együtt jár.” (2014.03.03., Duna TV) 

 „Országos, nagy kiterjedésű csapadék nem valószínű, hiszen egyre inkább egy 

anticiklon terjeszkedik Közép-Európa fölé.” (2014.04.05., MTV) 

„Az előrejelzésnek megfelelően elérte hazánkat az a mediterrán ciklon, ami a hétvégén 

országos havazást okoz.” (2012.02.03., MTV) 

Vagyis ha valaki figyelmes, és értelmezi az elhangzottakat, könnyedén következtethet 

arra, hogy ciklon esetén csapadékos, anticiklon esetén száraz időjárás várható. 

Mindezen túl, akik érdeklődnek a tudományok iránt, azok előfizethetnek különböző 

ismeretterjesztő csatornákra. Rengeteg érdekes dokumentumfilmet vetítenek. Ezek a 

műsorok többnyire elismert kutatók bevonásával készülnek, azonban vigyázni kell, mert 

ha valaki egyáltalán nem jártas a témában, akkor észre sem veszi, hogy bizonyos 

esetekben a tartalom hiteltelen, az információk forrása még csak le sem ellenőrizhető. 

A nyomtatott sajtóban is könnyedén találhatunk olyan írásokat, amelyek semmilyen 

minőségellenőrzésen nem mentek keresztül. A neves folyóiratok, tudományos 

szaklapok viszont csak ellenőrzött, valós adatokon alapuló cikkeket publikálnak. Habár 

ezek a cikkek általában nem az alapfogalmakat taglalják, egy kis utána-olvasással, némi 

fizikai és matematikai alaptudással megérthetőek. 
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2.3. Az interneten fellelhető oktató anyagok 

Az internet esetében fokozottan igaz, hogy a fellelhető információk nagy része 

ismeretlen forrásból származik. Általában a nemzetközi meteorológiai szervezetek és a 

nemzeti meteorológiai szolgálatok által közölt adatok a leghitelesebbek (Buránszkiné, 

2013), bár sajnos az internetes keresők nem ezeket adják be első találatnak. Bíztató, 

hogy magyar nyelven is létezik néhány oldal, ahol az ismeretterjesztésre is hangsúlyt 

fektetnek. 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban OMSZ) honlapján az Ismeret-tár 

menüpont alatt rengeteg cikket, összefoglalót, okító anyagot olvashatunk 

(www.met.hu). Többek között a Vissy Károly Meteorológiai iskolája című sorozatot is 

itt találjuk (Vissy, 2005). Ez egy nagyon szerteágazó képzés. Áttekinti a meteorológia 

történetét, az időjárás-előrejelzések fejlődését, készítésének folyamatát. Megtanítja 

azokat a meteorológiai alapismereteket, amelyek nélkül nem értelmezhető egy időjárás-

jelentés. Átismétli a középiskolában tanultakat is. Rámutat az előrejelzés 

bizonytalanságaira, az elkészítés során felmerülő számítástechnikai korlátokra.  

Az Amatőr Meteorológusok Egyesületének honlapján (www.metnet.hu) nagyszerű 

ismeretterjesztő anyagokat találhatunk. Ha valaki az itt fellelhető szaktudást mind 

elsajátítja, valóban amatőr meteorológus válik belőle. A kislexikon rengeteg szócikket 

tartalmaz, a legegyszerűbb definícióktól a bonyolult dinamikus meteorológiai 

fogalmakig. A felhőatlaszban pedig tömérdek kép segítségével tanulhatjuk meg a felhők 

típusait, altípusait, járulékos alakzatait. 

A Viharvadászok Egyesületének honlapján (www.szupercella.hu) alapfogalmakat 

kevésbé, zivatarfejlődésről, folyamatok leírásáról szóló tanulmányokat annál inkább 

találhatunk. Ezen értekezések bizonyos háttértudást feltételeznek, de jól érzékeltetik az 

összefüggéseket. 

 

http://www.met.hu/
http://www.metnet.hu/
http://www.szupercella.hu/
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3. Kutatásmódszertan 

3.1. Alapfogalmak 

3.1.1. A tudományos kutatás típusai 

 

Köszönhetően az adatgyűjtési technikák és az adatelemzési módszerek 

változatosságának, sokféle kutatási módszer létezik. 

A kutatási módszerek osztályozása az adatok különféle jellemzői alapján történik. 

I. Származás szerint:  

1. Primer kutatás 

 Elsődleges (primer) kutatásra akkor kerül sor, ha a számunkra 

érdekes adatok nem léteznek, vagy elavultak.  

2. Szekunder kutatás  

Másodlagos (szekunder) kutatás során a témához kapcsolódó, már 

korábban feldolgozott adatokat rendszerezzük, vagy más szempontok 

szerint csoportosítjuk. 

II. Jelleg szerint: 

1. Kvantitatív kutatás 

Célja egy objektív, számszerűsíthető, statisztikailag értelmezhető 

adathalmaz létrehozása. 

2. Kvalitatív kutatás 

A kutatási probléma megértését szolgálja. Statisztikailag nem 

értelmezhető. Általában nem reprezentatív, mert kis mintán alapul. 

III. Időbeliség szerint: 

1. Keresztmetszeti kutatás 

Egy adott időpontban pillanatnyi képet (keresztmetszetet) készít egy 

adott jelenségről, majd azt elemzi. 

2. Longitudinális kutatás 

Szabályos időközönkénti mintavétel mellett hosszabb időn át folyik 

egyazon jelenség megfigyelése.  
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IV. Probléma definiáltsága szerint: 

1. Feltáró kutatás 

A kutatási téma pontosabb definiálása, feltárása a cél. 

2. Leíró kutatás 

A következtető kutatás egyik fajtája, melynek célja egy adott jelenség 

vagy folyamat leírása. 

3. Ok- okozati kutatás 

A kiváltó ok és annak hatása közti kapcsolat bizonyítása és 

értelmezése a kutatás célja. 

 

Egy primer kvantitatív kutatás során nagy valószínűséggel feltáró, leíró és ok- okozati 

elemek is megjelennek, ezért a gyakorlatban kutatási típus helyett kutatási jelleget 

adunk meg. (Lázár, 2009) 

 

 3.1.2. A kérdőíves kutatás folyamata 

 

A kérdőívekkel végzett tudományos kutatás első és legmeghatározóbb lépése a kutatási 

téma megválasztása. 

Célunk lehet egy tudományterület fejlesztése, elméleti vagy akár gyakorlati problémák 

megoldása. A választott területet megközelíthetjük úgy, hogy tágabb témakör 

szakirodalmából keressük ki a kutatási kérdést, vagy előfordul, hogy a problémát az élet 

veti fel, mi pedig ehhez keresünk egy megfelelő témakört. 

A kutatási téma kijelölésével egyidejűleg fogalmazzuk meg a kutatási feltevést kérdés 

formájában, amely a kutatást tartalmilag meghatározza. Több kutatási kérdés is 

megfogalmazható, hiszen a kutatás előre-haladtával ezek változhatnak. (Majoros, 2004) 

A kutatási téma megválasztása után következhet az előzetes tájékozódás. A kutatásnak 

ebben a szakaszában ismerkedünk a szakirodalommal, kikérhetjük szakértők 

véleményét, szekunder kutatási eredményeket tanulmányozhatunk. Ekkor néhány 

személlyel végezhetünk próbakérdezést. Ez igen gyakori kvantitatív kérdőíves 

vizsgálatoknál, amiket nem előzött meg kvalitatív kutatás. Így a hipotézis 

megfogalmazása körüli bizonytalanságok könnyedén kiküszöbölhetőek. 
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Ha valamelyest beleástuk magunkat a választott témába, következhet a kutatási célok és 

a hipotézisek megfogalmazása. A kutatási hipotézis olyan állítás, amelyben a kutatási 

témára önálló feltételezéseket fejezünk ki. 

Mindezek után következhet a kutatási terv elkészítése, amely a hipotézis vizsgálatához 

szükséges adatok begyűjtésének, majd elemzésének a pontos részleteit adja meg. A 

kutatási terv legfontosabb állomásai: 

1. a kutatási módszer kiválasztása 

2. mintavételi terv 

3. kérdőívszerkesztés 

4. adatelemzési terv. 

Ezen előkészületek, és előzetes felmérések után kezdődhet a tényleges adatgyűjtés, 

adatelemzés, végezetül pedig az eredmények prezentálása. (Lázár, 2009) 

 

3.2. Kérdőíves vizsgálatok 

 

A kérdőíves vizsgálat a leggyakoribb kikérdezési technika. Gyors, és nagy minta esetén 

is alkalmazható.   

Ha megfogalmaztuk a kutatás célját, pontosan ismerjük a megszerezni kívánt 

információkat, akkor elkezdhetjük a kérdőív szerkesztését. Fontos, hogy az adatgyűjtés 

megkezdése előtt véglegesítsük a kérdőívet, és a kutatás folyamán már ne változtassunk 

rajta. 

Egy jól megszerkesztett kérdőív strukturált, melyben a kérdések logikus sorrendben 

követik egymást, tartalom szerint különböző témacsoportokba sorolva. Általában 

bemutatkozó szöveggel kezdődik, melyben tájékoztatjuk a válaszadót a kutatás céljáról, 

annak várható időtartamáról, biztosítjuk számára az anonimitást és emlékeztetjük, hogy 

a kitöltés önkéntes. A kérdéseknek a lehető legrövidebbnek és legegyszerűbbnek kell 

lennie, hogy mindenki számára érthetőek legyenek. Különösen fontos ez az önkitöltős 

kérdőív esetén, amikor a válaszadó egymaga olvassa és értelmezi a kérdéseket. Kerüljük 

a sugalmazó kérdéseket, fogalmazzunk pontosan. Egy kérdésben csak egyetlen dologra 
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kérdezzünk rá. Igyekezzünk az eredmények szempontjából indokolt kérdést feltenni, 

ugyanis a kérdőív hosszával arányosan csökken a válaszadási hajlandóság.  

A kérdések funkciójuk szerint lehetnek fő, illetve kiegészítő kérdések. Előbbiek 

közvetlenül a kutatási témára vonatkoznak, utóbbiak segítik a fő kérdésekből származó 

válaszok értelmezését (ilyenek például a demográfiai adatokra vonatkozó kérdések is). 

Általában egy kérdőív nagy része zárt kérdésekből áll. Az egyválaszos zárt kérdés 

esetén több előre megadott lehetőség közül egyet választunk. Lehet ez igen-nem, egyéb 

szöveg, vagy skálán jelezhető válaszlehetőség is. A többválaszos zárt kérdés során a 

meghatározott válaszok közül egynél többet is bejelölhetünk. Az értékelő-skálás kérdés 

egy számsor (általában 1-5-ig, vagy 1-10-ig) egyes elemeihez különböző tulajdonságot, 

jelzőt rendel. Ezek közül egy kiválasztásával a szubjektív értékelés könnyebben 

feldolgozható. A nyitott kérdések kisebb mértékben találhatóak meg a kérdőívekben, 

mert feldolgozása szubjektív és sok időt igényel. Ekkor a kitöltő saját szavaival 

válaszolhat. 

Tegyünk fel ellenőrző kérdéseket, amelyek segítségével a válaszadó szavahihetőségéről 

megbizonyosodhatunk. Az ellenőrző kérdések legyenek távol egymástól, és próbáljunk 

meg minél eltérőbben fogalmazni. 

Miután a kérdéssort összeállítottuk, végezzünk kísérleti felmérést néhány személyen. 

Így még időben felfedezhetjük az esetleges ellentmondásokat, szerkesztési hibákat, a túl 

bonyolult kérdéseket átfogalmazhatjuk. 

A kérdőív véglegesítése után kezdődhet a konkrét felmérés, az adatok összegyűjtése. Ha 

az adatelőkészítés megtörtént, azaz minden választ mérhetővé alakítottunk (nyitott 

kérdések értékelése, hiányzó adatok kódolása) és meghatároztuk a használt elemzési 

módszereket, akkor következhet az adatok feldolgozása, majd végül a következtetések 

felvázolása. (Majoros, 2004) 
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4. Felmérések 

 

A társadalom meteorológiai ismereteiről a legkönnyebben kérdőívek segítségével 

kaphatunk információkat. Saját felmérésemet H. Bóna Márta közel három évtizedes 

munkája alapján készítettem el. 

 

4.1. H. Bóna Márta felmérése 

H. Bóna Márta 1987 tavaszán a Tömegkommunikációs Kutatóközpont segítségével 

1000 fő bevonásával végzett kérdőíves kutatást. A cél az volt, hogy megtudják az 

emberek értik-e az időjárás-előrejelzést, ismerik-e a nap mint nap elhangzó 

kifejezéseket, fogalmakat. 

A felmérésben 444 férfi, 556 nő vett részt. 37 %-uk 18-35 éves, 36,1 % 36-55 éves, 27,9 

% pedig 56 év feletti volt. A kitöltők 45,5 %-a alapfokú, 39 % középfokú, 12,5 % pedig 

felsőfokú végzettséggel rendelkezett. A válaszadók 35 %-a városi, 65 %-a falusi lakos 

volt. 

Íme a kérdések, és a válaszok (H. Bóna, 1989): 

1. A zápor és a zivatar közül melyik jár villámlással, dörgéssel, esővel, erős széllel? 

 

 

1. ábra „A zápor és a zivatar közül melyik jár villámlással, dörgéssel, esővel, erős széllel?” kérdésre 

adott válaszok aránya az 1987-es felmérésben 
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Az első kérdésre beérkezett válaszok többnyire helyesek voltak. 71 % kötötte az 

erős szelet a zivatarhoz, 71,6 % pedig az esőt mindkét jelenséghez (bár ha nagyon 

szigorú szemmel nézzük, akkor 18,5 % válaszolt helyesen, hiszen léteznek száraz 

zivatarok is). 72,7 %  helyesen adta meg, hogy a villámlás egy zivatartevékenység, 

66,6 % tudta, hogy a dörgés is a zivatarhoz köthető. 6,1% a dörgést nem 

zivatartevékenységnek jelölte meg, a villámlást viszont igen. Ez jól mutatja a 

tudásbeli hiányosságot, miszerint ezek az emberek nem tudják, hogy a villámlást 

mennydörgés kíséri (hiszen az elektromos kisülés során hanghullámok alakulnak 

ki).  

2. Előfordul-e Magyarországon ciklon, hurrikán, hidegfront, anticiklon, passzát, 

melegfront, tornádó, monszun? 

 

2. ábra „Előfordul-e Magyarországon ciklon, hurrikán, hidegfront, anticiklon, passzát, melegfront, 

tornádó, monszun?” kérdésre adott válaszok aránya az 1987-es felmérésben 

 

A „ritkán” válaszokat nem közölték, de így is jól kitűnik, hogy milyen zavarosak 

ezek a fogalmak az emberek számára. Csak a válaszadók 4,5 %-a szerint rendszeres 

a ciklon- , 8,8 %-a szerint az anticiklon előfordulása Magyarországon. A hidegfront 

esetében 59,7 %, a melegfront esetében 53,7 % adott helyes választ. Meglepő, hogy 

csak 78,6 % van tisztában azzal, hogy hazánkban nem fordul elő monszun. A 

tornádó és a hurrikán egész százalékra kerekítve ugyanannyi választ kapott, vagyis 

minden jel szerint e két fogalom esetében sem tudják, mi a különbség köztük. 

3. Azonos-e a zivatar és a vihar? 
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Erre az „egyszerű” kérdésre sem tudta a helyes választ a kitöltők 17,7 %-a. 

(Különös, hogy az első kérdéshez képest körülbelül 7 %-kal többen adtak jó 

választ.) 

 

3. ábra „Azonos-e a zivatar és a vihar?” kérdésre adott válaszok aránya az 1987-es felmérésben 

  

4. Az északi szél észak felől vagy észak felé fúj? 

92,9 % pontosan válaszolta, hogy az északi szél észak felől fúj. Mindössze 3,2 % 

mondta azt, hogy észak felé.  

5. Megfigyelt-e valamilyen összefüggést közérzete (egészségi állapota) és az időjárás 

változások között? 

A megkérdezettek 75,8 %-a megfigyelt összefüggést közérzete és az időjárás között. 

6. Ha megváltozik az idő, szokta-e érezni, hogy fáj a feje (1), túlságosan élénk (2), 

levert, kedvetlen (3), bágyadt, aluszékony (4), ingerlékeny, feszült (5), fájnak az 

ízületei, csontjai (6), figyelmetlen autóvezetés közben (7)? 

 

4. ábra „Ha megváltozik az idő, szokta-e érezni, hogy fáj a feje (1), túlságosan élénk (2), levert, kedvetlen 

(3), bágyadt, aluszékony (4), ingerlékeny, feszült (5), fájnak az ízületei, csontjai (6), figyelmetlen 

autóvezetés közben (7)?” kérdésre adott válaszok aránya az 1987-es felmérésben 
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A válaszadók 47 %-ának fáj a feje, 13 % túlságosan élénk, 65% kedvetlen, 59 % 

aluszékony, 48 % ingerlékeny, 53 % érez fájdalmat az ízületeiben, 6 % pedig 

figyelmetlen, ha változik az időjárás. 

7. Hallgatja-e a rádióban az időjárás-jelentéseket? 

A vizsgált személyek 79%-a gyakran, 14 % ritkán, 5 % viszont egyáltalán nem 

hallgatja a rádió időjárás-jelentéseit. 

8. Megnézi-e a TV Híradó időjárás-jelentéseit? 

A televízió egy kicsit népszerűbb. 81 % gyakran, 12 % ritkán innen tájékozódik.  

Csupán 4 % nem nézi az időjárás-jelentést. 

9. A rádióbeli időjárás-jelentéseket az egész országra, vagy csak a saját lakóhelyére 

vonatkozóan figyeli? 

A válaszadók 43,8 %-át a saját lakóhelyének időjárása érdekli, 45,5 % az egész 

országról informálódik.  A „változó” választ 3,2 % jelölte meg. 

10. Hiányol-e valamit a rádió időjárás-jelentéseiből? 

10,8 % hiányolja a jobb, pontosabb prognózist, gyakoribb közlést, az 

orvosmeteorológiai tájékoztatást, a hosszabb távú előrejelzést. 

11. A TV Híradó időjárás-jelentéseit az egész országra vagy csak saját lakóhelyére 

vonatkozóan nézi, hallgatja? 

A megkérdezettek 37,1 %-át a saját lakóhelyének időjárása érdekli, 51,9 % az egész 

országról informálódik (3,6 % változó). 

12. Hiányol-e valamit a TV Híradó időjárás-jelentéseiből? 

Az emberek 86 %-a nem hiányol semmit a TV időjárás-jelentéseiből. 

13. A TV Híradó időjárás-jelentéseiben a műholdfilmet megnézi? 

A kitöltők 83,4 %-a megnézi a televízióban látható műholdfilmet. 

14. Ha csak ezt a filmet látná magyarázó szöveg nélkül, tudna-e a másnapi időjárásra 

következtetni? 

33,5 % tudna következtetni a másnapi időjárásra akkor is, ha csak a műholdfilmet 

látná. 49,7 % válaszolt nemlegesen. 
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15. Mekkora biztonsággal? 

Teljes biztonsággal 2,8 % tudna következtetni a másnapi időjárásra. 22,9 % félig-

meddig, 7,2 % pedig egy kicsit. 

16. Az Ön számára melyik a legfontosabb elsősorban, másodsorban, illetve 

harmadsorban? Az idő jellege, a csapadék, a szél, a hőmérséklet? 

A vizsgált személyek számára elsősorban az idő jellege a legfontosabb (45%). 29 %-

ot a hőmérséklet, 25 %-ot a csapadék érdekel leginkább. A szél az emberek 75 %-a 

szerint nem fontos, 6 % viszont erről tájékozódik először. 

 

5. ábra „Az Ön számára melyik a legfontosabb elsősorban, másodsorban, illetve harmadsorban? Az idő 

jellege, a csapadék, a szél, a hőmérséklet?” kérdésre adott válaszok aránya az 1987-es felmérésben 

17. Javultak vagy romlottak az időjárás-jelentések az elmúlt években?  

 

6. ábra „Javultak vagy romlottak az időjárás-jelentések az elmúlt években?” kérdésre adott válaszok 

aránya az 1987-es felmérésben 

A válaszadók 50,5 %-a gondolja úgy, hogy javultak az előrejelzések, 11,2 % szerint 

romlottak, 33,6 % véleménye pedig, hogy nem változtak. 
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4.2. Saját kutatás 

Célom az volt, hogy megtudjam milyen irányban változott az emberek tudása a 

meteorológiát illetően 1987 óta. 

Hipotézisem szerint az eredmények kissé javulnak (számításba véve, hogy saját 

környezetemből, illetve ismerőseim ismerősei közül kerülnek ki a válaszadók; 

valószínűleg nagyarányú a városi lakosság, magas az iskolázottság), de a társadalom 

meteorológiai tudása nem kielégítő szintű. 

A kutatáshoz kvantitatív, véletlenszerű mintavételen alapuló kérdőíves felmérést 

alkalmaztam, melynek eredménye nem reprezentatív. A kérdőív törzsét a H. Bóna 

Márta nevéhez köthető kérdőív adta, ezt dolgoztam át, bővítettem ki. A kérdőív 

kiegészítését a korábban a 3.2. alfejezetben leírtak szerint készítettem. A kérdőívben 

egyszeres választásos, többszörös választásos és értékelő-skálás kérdéseket tettem fel. 

Az adatfelmérést 2013 novemberétől 2014 márciusáig végeztem, az önkéntesség és az 

anonimitás feltételeit biztosítva, az internet segítségével és személyesen egyaránt. 230 

értékelhető kérdőív érkezett be ezen idő alatt. 

Mivel a kutatás során nem tudtam biztosítani, hogy egyenlő számú válaszadó legyen 

mindkét nemből, s figyelembe véve a tényt, hogy a válaszadási hajlandóság a 

hölgyeknél általában nagyobb, ezért az arányok kissé eltolódtak. 

A felmérésben 81 (35 %) férfi, 149 (65 %) nő vett részt. 75,2 %-uk 18-35 éves, 18,7 % 

36-55 éves, 6,1 % pedig 55 év feletti volt. A kitöltők 4 %-a alapfokú, 69 % középfokú, 

33 % pedig felsőfokú végzettséggel rendelkezett. A válaszadók 37 %-a városi, 15 %-a 

falusi lakos volt, 48 % a fővárosban él. 

 

6. ábra A nemek aránya a 2014-es felmérésben 
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7. ábra A válaszadók iskolai végzettségének aránya a 2014-es felmérésben 

 

8. ábra A válaszadók lakóhelyének aránya a 2014-es felmérésben 

 

 

9. ábra A válaszadók életkorának aránya a 2014-es felmérésben 

     

A teljes kérdőív a mellékletben megtekinthető, alább a kérdések és a válaszok 

olvashatóak. A beérkezett válaszok feldolgozása Excel táblázatkezelő programmal 

készült. 
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1. A zápor és a zivatar közül melyik jár villámlással, dörgéssel, esővel, erős széllel? 

 

10. ábra „A zápor és a zivatar közül melyik jár villámlással, dörgéssel, esővel, erős széllel?” kérdésre 

adott válaszok aránya a 2014-es felmérésben 

 

A felmérésben résztvevők túlnyomó többsége tudta a helyes választ. 84 % válaszolta, 

hogy a zivatar villámlással, 83 % szerint dörgéssel jár. 88 % válasza, hogy eső a 

zivatarhoz és a záporhoz is köthető, 67 % az erős szelet zivatartevékenységként 

azonosította. Nagy százalékú helytelen válasz az erős szél esetében érkezett (28 % 

zápor és zivatar esetén egyaránt erős szelet feltételez).  

2. Előfordul-e Magyarországon ciklon, hurrikán, hidegfront, anticiklon, passzát, 

melegfront, tornádó, monszun? 

 

11. ábra „Előfordul-e Magyarországon ciklon, hurrikán, hidegfront, anticiklon, passzát, melegfront, 

tornádó, monszun?” kérdésre adott válaszok aránya a 2014-es felmérésben 
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A megkérdezettek általánosságban jól válaszoltak, azonban akadtak érdekes válaszok 

is. A melegfront és a hidegfront előfordulása köztudott. A ciklon és az anticiklon már 

kevésbé ismert, a válaszadók kétharmada válaszolt helyesen. Igaz kis arányban, de 

érkezett olyan válasz is, miszerint Magyarországon rendszeresen előfordul passzát 

(4%), illetve monszun (1%). 

3. Azonos-e a zivatar és a vihar? 

 

12. ábra „Azonos-e a zivatar és a vihar?” kérdésre adott válaszok aránya a 2014-es felmérésben 

 

205 fő, vagyis 90 % helyénvaló választ adott, azaz hogy a zivatar és a vihar nem 

azonos. Ezen az ellenőrző kérdésen megfigyelhetjük, hogy az 1. kérdéshez képest 

nagyságrendileg megegyezik a helyes válaszok száma, vagyis a válaszadók körülbelül 

90 %- a nem véletlenszerűen töltötte ki a kérdőívet, hanem tisztában van a zivatar 

fogalmával. 

4. Az északi szél észak felől vagy észak felé fúj? 

 

13. ábra „Az északi szél észak felől vagy észak felé fúj?” kérdésre adott válaszok aránya a 2014-es 

felmérésben 
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Erre az alapvető kérdésre meglepően sokan (10 %) válaszoltak helytelenül.   

5. Mi jellemző az időjárási frontokra?  

 melegfront és hidegfront esetén is csapadékos az idő 

 melegfrontnál napsütéses, hidegfrontnál csapadékos idő várható 

 melegfront és hidegfront esetén is napsütéses az idő 

 

14. ábra „Mi jellemző az időjárási frontokra?” kérdésre adott válaszok aránya a 2014-es felmérésben 

 

A kitöltők több mint fele nincs tisztában azzal, hogy a melegfront felhőzete általában 

hosszan tartó, csendes esőt okoz. 106-an (46 %) igaznak vélték azt az állítást, mely 

szerint melegfrontnál napsütéses, hidegfrontnál, csapadékos idő várható. 101 (44 %) 

helyes válasz érkezett, miszerint frontok átvonulásakor csapadékra számíthatunk. 

6. Mely állítások igazak? 

 az ónos eső megfagyott vízcseppekből áll 

 Magyarországon a téli időszakban előforduló szmog kialakulásának feltétele a 

napsütés 

 az anticiklon télen tartós ködöt okozhat 

 a ciklon egy alacsony nyomású képződmény, ami általában esős időjárást okoz 



22 

 

 

15. ábra „Mely állítások igazak?” kérdésre adott válaszok aránya a 2014-es felmérésben 

 

Az ónos esőt megfagyott víznek 26 %, a napsütést a téli szmog kialakulásának 

feltételeként 5% hitte helytelenül igaznak állításnak. Az anticiklonban fellépő téli 

ködhajlamra és a ciklonra vonatkozó igaz állításokra 94 (23 %), illetve 192 (46 %) 

korrekt válasz érkezett.   

7. Mit jelentenek egy előrejelzésből kiragadott mondat egyes kifejezései? 

„Változóan, majd a nap második felében már egyre inkább erősen felhős lesz az ég, 

elszórtan, estétől több helyen valószínű eső, zápor.” (2013.10.30. OMSZ honlap) 

a) változóan felhős 

 időben változik a felhőzet fajtája 

 térben változik a felhőzet mennyisége 

 térben és időben is változik a felhőzet mennyisége 

 

16. ábra „Mit jelent az időjárás-előrejelzésből kiragadott „változóan felhős” kifejezés?” kérdésre adott 

válaszok aránya a 2014-es felmérésben 
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76 % jól válaszolt, miképpen a változóan felhős kifejezés tér- és időbeli változást 

egyaránt kifejez.  

b) erősen felhős 

 az égbolt hat-hét nyolcadát felhőzet borítja 

 a teljes égboltot felhőzet borítja 

 az égbolt nagy részét sötét színű felhőzet borítja 

 

17. ábra „Mit jelent az időjárás-előrejelzésből kiragadott „erősen felhős” kifejezés?” kérdésre adott 

válaszok aránya a 2014-es felmérésben 

 

A kitöltők 53 %-a tudta a helyes választ. Váratlanul sokan (31 %) választották az 

áltudományos definíciót, vagyis hogy az erősen felhős égbolt nagy részén sötét 

színű felhőzetet jelent. 

c) elszórtan 

 az ország területének 20-30%-án előforduló jelenség 

 az ország területének 40-50%-án előforduló jelenség 

 az ország területének 70-80%-án előforduló jelenség 

 

18. ábra „Mit jelent az időjárás-előrejelzésből kiragadott „elszórtan” kifejezés?” kérdésre adott válaszok 

aránya a 2014-es felmérésben 
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A válaszadók 92 %-a jól választott a megadott számértékek közül, 8 % helytelen 

választ adott. 

d) több helyen 

 az ország területének 20-30%-án előforduló jelenség 

 az ország területének 40-50%-án előforduló jelenség 

 az ország területének 70-80%-án előforduló jelenség 

 

19. ábra „Mit jelent az időjárás-előrejelzésből kiragadott „több helyen” kifejezés?” kérdésre adott válaszok 

aránya a 2014-es felmérésben 

 

87 % tudja a helyes választ, miszerint a több helyen szófordulat az ország 40-50 

%-át jelenti. 

8. Megfigyelt-e valamilyen összefüggést közérzete (egészségi állapota) és az időjárás 

változása között? 

 

20. ábra „Megfigyelt-e valamilyen összefüggést közérzete (egészségi állapota) és az időjárás változása 

között?” kérdésre adott válaszok aránya a 2014-es felmérésben 

 

A megkérdezettek 79 % érez összefüggést egészségi állapota és az időjárás megváltozása 
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között. 

Az időjárás változása, mint minden változás környezetünkben, alkalmazkodásra 

kényszeríti a szervezetet. Az időjárás-érzékenység függ az életkortól, és a biotípustól. 

Neurohormonális vizsgálatokkal kimutatták, hogy a nők jobban szenvednek az időjárás-

változás okozta tünetektől, mint a férfiak. Változó korban az emberek csaknem fele 

időjárás-érzékeny. Ahogyan idősödünk, egyre lassabban játszódnak le a belső 

folyamatok, így az alkalmazkodó-képesség egyre gyengébb lesz. A csökkent ellenálló-

képesség miatt különböző tünetek fordulnak elő az időjárás a legkisebb megváltozására is 

(Bozó et al.,2008). 

9. Ha megváltozik az idő, szokta-e érezni, hogy fáj a feje (1), túlságosan élénk (2), 

levert, kedvetlen (3), bágyadt, aluszékony (4), ingerlékeny, feszült (5), fájnak az 

ízületei, csontjai (6), figyelmetlen autóvezetés közben (7)? 

 

21. ábra „Ha megváltozik az idő, szokta-e érezni, hogy fáj a feje (1), túlságosan élénk (2), levert, kedvetlen 

(3), bágyadt, aluszékony (4), ingerlékeny, feszült (5), fájnak az ízületei, csontjai (6), figyelmetlen autóvezetés 

közben (7)?” kérdésre adott válaszok aránya a 2014-es felmérésben 

 

A válaszadók nagy százaléka fejfájást, kedvetlenséget, levertséget, aluszékonyságot érez, 

ha megváltozik az idő. 

10.  Figyeli-e az időjárás-jelentéseket? 
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22. ábra „Figyeli-e az időjárás-jelentéseket?” kérdésre adott válaszok aránya a 2014-es felmérésben 

 

44 % rendszeresen, 32 % ritkán, 17 % csak fontosabb események előtt, 4 % soha nem 

figyeli az időjárás-jelentéseket. 

11.  Figyeli-e a veszély-jelzést/riasztást? 

 

23. ábra „Figyeli-e a veszély-jelzést/riasztást?” kérdésre adott válaszok aránya a 2014-es felmérésben 

 

29 % rendszeresen, 40 % ritkán, 19 % csak fontosabb események előtt, 11 % soha nem 

figyeli a veszély-jelzést. 

Az időjárási veszélyjelzést az OMSZ élet- és vagyonvédelem céljából adja ki két 

lépcsőben. Először az aznapi, illetve a másnapra szóló figyelmeztető jelzést adják ki 

szöveges és térképes formában egyaránt. Második lépésként, amikor a veszélyjelző 

meteorológus meggyőződött arról, hogy a körülmények adottak a veszélyes időjárási 

jelenség kialakulásához, akkor a bekövetkezés előtt fél- 3 órával kiadják a kistérségekre 

bontott riasztást (Buránszkiné, 2013). Ez a veszély mértékétől függően citromsárga, 
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narancssárga és piros lehet. 

12. Honnan tájékozódik? 

 

24. ábra „Honnan tájékozódik?” kérdésre adott válaszok aránya a 2014-es felmérésben 

 

A válaszolók majdnem fele (47 %) az internetről tájékozódik, 29 % a televízióból 

informálódik az időjárást illetően. A rádió és a nyomtatott sajtó manapság háttérbe szorul. 

Az internet egy sokoldalú tájékoztató és ismeretterjesztő média. Nagy mennyiségben 

tartalmaz különféle információkat, amit bármikor könnyedén frissíthetnek, így a 

fellelhető prognózisok, riasztások mindig aktuálisak. Az adatok megjelenítése igen 

látványos. Színes ábrák, táblázatok, animációk segítik az olvasott szöveg megértését. Az 

előrejelzésen és a veszélyjelzésen túl nyers adatokat, műhold- és radarképeket, oktatási 

anyagokat, tanulmányokat is tartalmaz, amelyek egy kattintással elérhetőek, így 

motiválva a felhasználókat (WMO, 2007). 

13. A közmédia vagy a kereskedelmi csatornák előrejelzéseit követi? 

 

25. ábra „A közmédia vagy a kereskedelmi csatornák előrejelzéseit követi?” kérdésre adott válaszok aránya 

a 2014-es felmérésben 
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32 % a közmédia és a kereskedelmi csatornák időjárás-jelentéseit is követi, 20 % csak a 

közösségi adókat figyeli. 

14. Az előrejelzéseket csak lakóhelyére vagy az egész országra vonatkozóan 

nézi/hallgatja? 

 

26. ábra „Az előrejelzéseket csak lakóhelyére vagy az egész országra vonatkozóan nézi/hallgatja?”  

kérdésre adott válaszok aránya a 2014-es felmérésben 

 

A megkérdezettek 23 % csak a saját lakóhelyére vonatkozóan figyeli az előre-jelzést, 

vagyis valószínűleg nincs tisztában vele, hogy milyen folyamatok alakítják időjárásunkat. 

15. A műholdfilmeket megnézi az előrejelzésben? 

 

27. ábra „A műholdfilmeket megnézi az előrejelzésben?” kérdésre adott válaszok aránya a 2014-es 

felmérésben 

 

29 % nézi meg a műholdfilmet, 33 % ritkán, 32 % pedig nem nézi a meg. 6 % válaszolta, 

hogy nincs az általa nézett időjárás-jelentésben műholdfilm. 
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16. Ha csak ezt a filmet látná magyarázó szöveg nélkül, akkor mekkora biztonsággal 

tudna következtetni a másnapi időjárásra? 

 

28. ábra „Ha csak ezt a filmet látná magyarázó szöveg nélkül, akkor mekkora biztonsággal tudna 

következtetni a másnapi időjárásra?” kérdésre adott válaszok aránya a 2014-es felmérésben 

 

Érzése szerint 10 % teljesen, 44 % félig-meddig, 30 % egy kicsit, 16 % semennyire nem 

tudna következtetni a másnapi időjárásra a műholdfilm alapján. 

17.  Általában hány napra lehet pontosan előrejelezni? 

 

29. ábra „Általában hány napra lehet pontosan előrejelezni?” kérdésre adott válaszok aránya a 2014-es 

felmérésben 

 

A válaszadók ismerik az előrejelzés korlátait, hogy minél távolabbi időpontra 

próbálunk meg prognózist készíteni, az annál bizonytalanabb. 

A 30. ábrán láthatjuk az átlag hőmérséklet napi menetét. Fekete vonal jelöli az elmúlt 
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nap hőmérsékletét, lila színű az aznapra, illetve a következő négy napra várható 

hőmérsékletet. A gyakorlat azt mutatja, hogy az átlaghőmérséklet a vörös sávba esik az 

esetek felében.  A narancssárga tartomány azt jelzi, hogy milyen nagy az az 

intervallum, amiben 10-ből 9-szer benne van a várható átlag hőmérséklet.  

Leolvashatjuk a diagramról, hogy ez az intervallum az idő előre-haladtával egyre 

szélesedik és az ötödik napra már a 15 °C-ot is meghaladja. 

 

30. ábra Az előrejelzés bizonytalanságának növekedése az idő múlásával (forrás: www.wmo.int ) 

 

18.  Mennyire tartja megbízhatónak az előrejelzéseket? 

 

31. ábra „Mennyire tartja megbízhatónak az előrejelzéseket?” kérdésre adott válaszok aránya a 2014-es 

felmérésben 

http://www.wmo.int/
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A kérdőívet kitöltők jobbára közepesen, vagy javarészben megbízhatónak tartják az előre-

jelzéseket. 4 ember (2 %) semennyire nem, heten (3 %) pedig teljes mértékig megbíznak 

az előrejelzésben. 1998 decemberében egy reprezentatív felmérés is készült az Országos 

Meteorológiai Szolgálat tevékenységéről, hírnevéről. Ekkor 1-5-ig osztályozhatták a 

munkát, a kapott átlag 3,55 lett (H. Bóna, 2000). A mostani átlag (bár nem reprezentatív) 

10-es skálán 6,56. Ez valamivel alatta marad a korábbinak. 

19.  Javultak vagy romlottak az időjárás-jelentések az elmúlt években? 

 

32. ábra „Javultak vagy romlottak az időjárás-jelentések az elmúlt években?” kérdésre adott válaszok 

aránya a 2014-es felmérésben 

 

A megkérdezettek nagyobb része (59 %) úgy ítéli meg, hogy javultak az előrejelzések az 

elmúlt időszakban. Mindössze 14-en (6 %) vélik úgy, hogy mostanság romlottak az 

időjárás-jelentések. 

 

A kapott eredmények nem reprezentatívak, mivel a felméréshez nem tudtam megfelelő 

mintát biztosítani. Egy néhány perces kérdőívvel nem lehet felmérni a tényleges tudást, 

hiszen a direkt kérdések mellőzése (ez a fajta kérdéstípus szándékosan maradt ki ebből a 

kérdőívből, ugyanis általánosságban az emberek a kitöltés során ezeket rögtön átugorják és 

üresen hagyják, vagy értékelhetetlen választ adnak) kissé segíti a jó eredmény elérését. 
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4.3. A korábbi és a friss eredmények összevetése 

A két kérdőív eredményeinek egymáshoz hasonlítása nehézkes a reprezentativitás hiánya, 

az eltérő mintaszám és a nem teljesen megegyező kérdéssor miatt. Azok a kérdések, 

amelyek mindkét kérdőívben megtalálhatóak, változó tendenciát mutatnak, azonban 

messzemenő következtetéseket nem vonhatunk le belőlük.  

A demográfiai adatok (1., 2., 3., táblázat) alapján látszik, hogy az általam elértek sokkal 

fiatalabbak, magasabban képzettek, és többnyire a fővárosban, vagy más vidéki városokban 

élnek. Az 1987-es országos gazdasági felmérés során megkérdezettek nagyrész 

középkorúak, vagy idősebbek. Többségük falusi lakos, és alapfokú végzettséggel 

rendelkezik. 

 

 H. Bóna Saját 

18-35 év 37% 75,2% 

36-55 év 36,1% 18,7% 

56 év 
felett 

27,9% 6,1% 

 

 H. Bóna Saját 

alapfokú 45,50% 4% 

középfokú 39% 63% 

felsőfokú 12,50% 33% 

        1. táblázat A válaszadók életkora                                          2. táblázat A válaszadók végzettsége 

 
 

 H. Bóna Saját 

város 35% 85% 

falu 65% 15% 

                                                       3. táblázat A válaszadók lakóhelye 
 

 

A tárgyi tudást vizsgáló kérdések (záporra, zivatarra vonatkozó kérdések; 

Magyarországon előforduló időjárási jelenségek; szél elnevezése) alapján, melyek 

előfordultak mindkét felmérés során, azt gondolhatjuk, hogy az emberek szaktudása 

1987-hez képest stagnál (4. táblázat; 6. táblázat). Számottevő javulást a ciklon, 

anticiklon, hidegfront és melegfront ismerete esetében láthatunk (5. táblázat). A többi 

kérdésnél enyhén javultak az eredmények, ugyanakkor egyedüli kivételt képez az északi 
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szélre vonatkozó kérdés, ahol a helytelen válasz 3,2 %-ról 10 %-ra változott (7. számú 

táblázat). 

 villámlással dörgéssel esővel erős széllel 

 H. 
Bóna 

Saját H. 
Bóna 

Saját H. 
Bóna 

Saját H. 
Bóna 

Saját 

zápor 10,2% 5% 11,7% 5% 18,5% 11% 6,7% 5% 

zivatar 72,7% 84% 66,6% 83% 6,7% 0% 71,0% 67% 

mindkettő 12,7% 11% 17,7% 12% 71,6% 88% 18,7% 28% 

4. táblázat „A zápor és a zivatar körül melyikre jellemző?” kérdésre érkezett válaszok 

 nem ritkán rendszeresen 

 H. 
Bóna 

Saját H. 
Bóna 

Saját H. 
Bóna 

Saját 

ciklon  54,0
% 

8% - 25% 4,5% 67% 

hurrikán  82,2
% 

90% - 10% 0,0% 0% 

hidegfront  1,2% 0% - 5% 59,7
% 

95% 

anticiklon 48,1
% 

4% - 22% 8,8% 73% 

passzát  62,4
% 

82% - 13% 0,9% 4% 

melegfront 1,2% 0% - 5% 53,7
% 

95% 

tornádó 82,0
% 

55% - 45% 0,1% 0% 

monszun 78,6
% 

97% - 2% 0,2% 1% 

5. táblázat „Előfordul-e Magyarországon?” kérdésre érkezett válaszok 

 

 
 

H. Bóna Saját 

igen 17,7% 10% 

nem 78,7% 90% 

6. táblázat „Azonos-e a zivatar és a vihar?” 

kérdésre érkezett válaszok

7. táblázat „Honnan fúj az északi szél?” 

kérdésre érkezett válaszok                                                                

 H. Bóna OszlSajátp2 

észak felől 
fúj 

92,9% 90% 

észak felé 
fúj 

3,2% 10% 
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Az időjárás-érzékenységet mérő kérdésre adott válaszok alapján kis mértékben nőtt 

azok száma, akiknél időjárás-változás esetén egészségügyi panaszok jelentkeznek (8. 

táblázat). Ha figyelembe vesszük, hogy a saját kutatásomat túlnyomó többségben fiatal 

felnőttek töltötték ki, 1987-ben pedig ennél idősebbek, akkor alátámaszthatjuk azt a 

tényt, miszerint egyre növekszik az olyan emberek száma, akik fiatalok és orvosi 

szempontból egészségesek, szervezetüket mégis megviseli az időjárás-változás. A 

legáltalánosabb tünet a fejfájás, de gyakori panasz a kimerültség, az ízületi fájdalom, a 

mellkasi fájdalom és a vérnyomás-probléma is (Bozó et al., 2008). 

 

 H. Bóna Saját 

igen 75,8% 79% 

nem 24% 21% 

8. táblázat A válaszolók időjárás-érzékenysége 

Manapság a televíziós időjárás-jelentések kissé háttérbe szorulnak az internet 

előretörésének eredményeképpen. Főleg a fiatalabb, tanultabb korosztályra jellemző, 

hogy az interneten tájékozódnak az időjárás-előrejelzésekről, ahol mindig a legfrissebb 

prognózisokat olvashatják.  

Az időjárás-jelentések megítélése valamelyest jobb lett mostanában, mint a ’80-as 

években volt (9. táblázat).  

 

 
 

O H. Bóna  OsSajátp3 

javultak 50,50% 59% 

romlottak 11,20% 6% 

nem változtak 33,60% 35% 

9. táblázat Az időjárás-előrejelzés megítélése 
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5. Ajánlások 

 

Az eddigi felmérések és a tapasztalatok alapján a társadalom nagy általánosságban nem 

úgy értelmezi az előrejelzéseket, ahogyan azt a szakemberek szeretnék. Magas 

százalékban mérhető azoknak a száma, akik a legalapvetőbb fogalmakkal, jelenségekkel 

sincsenek tisztában. Például a társadalom jelentős hányada úgy gondolja, hogy 

melegfronthoz szép, napsütéses idő kapcsolódik.  Ennek megelőzése érdekében 

leginkább az emberek hozzáállásán kellene változtatni, azonban az ismeretterjesztés is 

módosításra, illetve bővítésre szorul. 

Felmenőink életét alapvetően meghatározta az időjárás. A természethez közel élő 

emberek ismerték a veszélyforrásokat, tudták honnan érkezik a heves zivatar, honnan a 

termést áztató eső. A jelenkor fejlett ipari és informatikai társadalma jórészt eltávolodott 

a természettől. Pedig éppen a fejlett ipar és a mindennapi élet elemeit átszövő 

informatikai rendszer teszik egyre nagyobb mértékben kitetté a társadalmat a külső 

környezeti hatásoknak. Gondoljunk például egy hosszabb áramkimaradásra, vagy akár a 

tavaly tavaszi hófúvásokra, amikor az ország közlekedése teljesen megbénult. 

(Buránszkiné, 2013). Ezért kiemelkedően fontos, hogy a lakosság ismerje környezetét, a 

természetet és tudatában legyen a potenciális veszélynek, megértse az időjárás-

előrejelzéseket. 

Az időjárás-előrejelzés és a kiadott veszélyjelzés akkor jelent valódi értéket, ha a 

felhasználók megértik, és a javukra fordítják. Hiába pontos a prognózis, ha nem 

közérthető, vagy egyszerűen csak érdektelen az emberek számára. Az egyszerűen 

megfogalmazott, irreleváns információt mellőző szolgáltatásokat általában megbecsülik 

(Riddaway, 2006). Kerülendő tehát a szakzsargon használata. Tapasztalatom szerint az 

OMSZ által készített előrejelzésekben világosan fogalmaznak, kerülik a komplikált 

szakszavakat. Ha mégis használják egy-egy bonyolultabb időjárási helyzet 

bemutatásakor, akkor néhány mellékes mondatban meg is magyarázzák azokat. 

Nagyobb problémát jelent, hogy a hallgatóság egy része a mindennap használatos 

alapfogalmakat sem helyesen értelmezi, de ezek elhagyásával már információt vesztünk 
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az előrejelzésből. Következtetésképpen hasznos lehet, ha a meteorológus olykor a 

számára evidens fogalmakról is elejt néhány magyarázó mondatot. 

Különböző felmérések azt mutatják, hogy az időjárás-előrejelzések bizonytalanságának 

kihangsúlyozása nem csökkenti az emberek bizalmát, hanem éppen ellenkezőleg. Az 

embereknek megnyugvást ad, és bizalmukat elmélyíti a tudat, hogy objektív és 

tudományos prognózisok készülnek. Hogyan érzékeltessük tehát ezt a bizonytalanságot? 

A legjobb, ha minél többfél módon tesszük: köznyelvi megfogalmazáson túl, 

számadatok feltüntetésével, ábrák, grafikonok, diagramok segítségével (Gill, 2008). 

Magyarországon a meteorológusok a prognózisok szavakba foglalásakor jól bejáratott 

kifejezéseiket használják, amelyeket igaz egy számértékkel azonosítanak (10. táblázat), 

de ez az előrejelzés szövegéből kimarad. Ezek a szófordulatok egy tudományos háttérrel 

nem rendelkező egyén számára nehezen elkülöníthetőek. Például a „valószínű” és 

„várható” kifejezések határértékei között jelentékeny különbség van. Nem mindegy, 

hogy egy heves zivatar bekövetkezésének valószínűsége 50 %, vagy 95 %. Ugyanakkor 

a szinonimaszótárban, ezt a két szót egymással ekvivalens jelentésűként mutatják be. 

Célszerű lenne tehát ezen kifejezések újraértelmezése, újrakalibrálása. A Meteorológiai 

Világszervezet (WMO) ajánlását a 34. ábra mutatja. Az általuk használt kifejezések 

határértékei kissé körülményesek, de maguk a fogalmak sokkal világosabban érthetőek. 

Tükörfordításban: „rendkívül valószínű”, „nagyon valószínű”, „valószínű”, 

„valószínűbb, mint nem”, „egyformán valószínű, mint nem”, „kevésbé valószínű, mint 

nem”, „nem valószínű”, „nagyon nem valószínű”, „rendkívül nem valószínű”. 

 

 

10. táblázat A meteorológiai jelenségek bekövetkezésének lehetőségét magyarázó kifejezések a WMO 

ajánlása szerint (forrás: www.wmo.int) 

http://www.wmo.int/
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11. táblázat A meteorológiai kifejezések magyarázata a jelenség bekövetkezési lehetőségére vonatkozóan 

(forrás: www.met.hu) 

 

Mint ahogyan már korábban említettem, a leghatékonyabb ismeretterjesztés a 

közoktatás. Célszerű lenne, ha maga az időjárás-előrejelzés értelmezése is bekerülne a 

tananyagba, így maximalizálva a megértés valószínűségét. Elősegítené az értelmezést, 

ha a háttértudományok nem csak az alapfogalmakat tárgyalnák, hanem rámutatnának az 

összefüggésekre az egyes fogalmakat a meteorológiához kapcsolva. 

 

 

 

http://www.met.hu/
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6. Összefoglalás 

 

Dolgozatomban áttekintettem, hogy a közoktatás keretein belül, valamint a média és az 

internet által milyen lehetőségek nyílnak az ismeretszerzésre a meteorológia 

témakörében. Az általános és középiskolában minden gyermek szert tesz alapvető 

természettudományos ismeretekre, azonban az átlagember úgy kerül ki az iskolapadból, 

hogy nem látja az összefüggéseket, nem tudja értelmezni a folyamatokat. Ugyanakkor, 

ha megvan a kellő indíttatás és tudásszomj, akkor az érdeklődők önállóan képezhetik 

magunkat a tudományos folyóiratok, könyvek, és honlapok segítségével.  

A szakirodalom feldolgozása során ismertettem a kutatási módszerek osztályozását, a 

tudományos kutatás folyamatát, a kérdőív elkészítésének menetét.  

Bemutattam H. Bóna Márta 1987-ben végzett felmérésének eredményeit. Saját kutatást 

végeztem annak feltárása érdekében, hogy vajon milyen irányban változott a társadalom 

tudása a meteorológiát illetően, mennyire becsüli a meteorológusok munkáját? A 

kutatás eredménye nem reprezentatív, ezért az eredményekből a teljes társadalomra 

vonatkozóan nem vonhatunk le következtetéseket, de összességében elmondhatjuk, 

hogy az 1987-es felméréshez képest az eredmények valamelyest javultak. A fiatal, 

iskolázott réteg tudása kielégítő, habár akadnak kisebb-nagyobb zavarok az 

alapfogalmakban is. Az időjárás-előrejelzések megítélése semmi esetre sem elutasító, de 

nem is kifogástalan, hanem erős közepes. Meghatározó mértékű változás sem az 

emberek tudásában, sem az előrejelzések elismerésében nem tapasztalható.  

Megvizsgáltam, hogy az előrejelzéseket hogyan lehetne közérthetőbbé, hitelesebbé 

tenni, illetve javaslatot tettem az alaptanterv hézagainak kitöltésére az egyes jelenségek 

és fogalmak közötti kapcsolatok és összefüggések szemléltetése által. 
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