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Repülési időjárásjelentő táviratok: METAR, SPECI értelmezése 

forrás: Sándor Valéria www.met.hu 

 

METAR a rendszeres, repülésre vonatkozó aktuális időjárást megadó távirat (szöveges 

hirdetmény) neve. A METAR távirat félóránként, vagy óránként kerül kiadásra. 

 

SPECI a kiválasztott különleges időjárásjelentésre használt, meghatározott időjárási feltételek 

fennállása esetén kiadott távirat (szöveges hirdetmény) neve.  

 

A METAR és a SPECI ugyanolyan formában kerül kódolásra és mind a kettő kiegészülhet  egy 

TREND nevű 2 órás időtartamra szóló előrejelzési résszel valamint a végén tartalmazhatja a 

kifutópályákra vonatkozó pályaállapot információkat. Mindkét távirat végéhez RMK kódszóval 

kezdődő föggeléket lehet csatolni. Ez a függelék minden esetben az egyes országokban a nemzeti 

hatóság által meghatározott információkat tartalmazza, nemzetközi forgalmazásra nem kerül. 

 

A kód formája: 

    METAR        KHM vagy 

    vagy       CCCC   YYGGggZ   (AUTO) dddffGfmfm    KT vagy dndndnVdxdxdx 

    SPECI       MPS 

 

 

     RDRDR/VRVRVRI   NSNSNShShShS 

    VVVVDV VXVXVXVXDV  vagy    w'w' vagy 

    vagy     RDRDR/VRVRVRVVRVRVRI  VVhShShS 

    CAVOK         vagy 

          SKC 

 

        WS RWYDRDR 

    T'T'/T'dT'd QPHPHPHPH  REw'w'  és/vagy   

        WS ALL RWY 

  

          NSNSNShShShS 

            KMH vagy    VVVV       w'w' vagy 

    (TTTTT TTGGgg dddffGfmfm  KT vagy         vagy          vagy VVhShShS 

    vagy            MPS       CAVOK    NSW vagy 

    NOSIG         SKC 

          vagy 

          NSC )  

    (RMK ....... ) 

 

A repülési időjárási jelentés (METAR, SPECI együtt) a következő információkat tartalmazza: 

- az állomás azonosítója 

- a kiadás napja, ideje  

- talajszél 

- talaj menti látástávolság 

- kifutópálya menti látástávolság (ha rendelkezésre áll) 

- jelenlegi időjárás 

- felhőzet ( vagy vertikális látás ha szükséges ) 

- hőmérséklet és harmatpont 

- QNH értéke 

- kiegészítő információk (TREND, pályaállapot, megjegyzések) 

 

http://www.met.hu/
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Kódolási szabályok 
 

1. Azonosító csoportok 
Kódforma : METAR (vagy SPECI)  CCCC    (YYGGggZ)   (AUTO)    

 

1.csoport: a kód neve  (METAR, vagy SPECI) 

2.csoport: a jelentó állomás (repülőtér) négy betűs ICAO azonosító kódja  

3.csoport: a hónap napja, és a megfigyelés időpontja UTC-ben, amelyet a Z betű követ 

Példa:  SPECI  LHBP  212025Z   

(Jelentése: LHBP jelű repülőtéren a hónap 21. napján  20.25 UTC-kor kiadott SPECI távirat) 

 

ICAO kód Állomásnév 

LHBP Budapest reptér 

LHDC Debrecen reptér 

LHKE Kecskemét reptér 

LHPP Pécs-Pogány reptér 

LHSA Szentkirályszabadja reptér 

LHSN Szolnok reptér  

LHTA Taszár reptér 

LHUD Szeged reptér 

 2.  Talajszél 
kódforma:           KMH vagy 

    dddffGfmfm      KT  vagy dndndnVdxdxdx  

             MPS  

Általában egy ötjegyű csoportban megadható a talajszél 10 perces átlaga. A csoport első három 

tagja a szél irányát jelöli ezt követi a szél sebessége. A  sebességet három különböző egységben 

lehet megadni: csomóban (a jelölés KT), m/s-ban (a jelölés MPS), és km/h-ban (jelölés KMH).  

Példa:   31015KT   

( Jelentése 310
o
 irányból 15 csomós szél fúj ) 

 

Ha a tízperces átlagszelet a széllökés 10 csomóval, azaz 5 m/s-al meghaladja, akkor a széllökést 

az átlagszél után egy G betű közbeiktatásával a csoport részeként jelenteni kell. 

Példa:   31015G27KT. 

( Jelentése: 310
o
 irányból 15 csomós átlagszél mellett 27 csomós lökést észleltek). 

 

Ha tíz perc alatt a szél iránya 60 fokot, vagy  annál nagyobb mértékben változott  és a szél 

sebessége nagyobb mint 6 km/h ( 3  kt, vagy 2 m/s) akkor a két szélső irányt  fel kell tüntetni az 

óramutató járása szerinti sorrendben, V betűt használva a két irány elválasztására.  

Példa:   31015G27KT  280V350 

(Jelentése: a szóban forgó szél iránya 280 és 350 fok között változott.) 

 

Speciális esetek: 

A szél irányát változónak - VRB - kódolhatjuk, ha: 

- a szél sebessége kisebb mint 6 km/h (3 kt, 2 m/s ) 

- a szél sebessége nagyobb mint az előbb említett érték, de a szélirány gyorsan változik, nem 

meghatározható.  ( például ha zivatar van a repülőtér felett ) 

Példa :  VRB02KT  

 

Ha szélcsend van, akkor a 00000 jelölést használjuk.  

Példa:  00000KT 

 



www.mavrepuloklub.hu        METARertelmezese       3. oldal (11) 

Amennyiben a szél sebessége eléri vagy meghaladja a száz csomót akkor ennek megfelelően ki 

kell írni az értéket, nem számít, hogy a sebesség két helyi értéknél nagyobb lesz.   

Példa:   240115KT 

 

3.   Horizontális látás 
Kódforma:  VVVVDV VXVXVXVXDV 

 

Ha nincs lényeges változás a különböző irányokban a látástávolságban, akkor a minimális 

horizontális látást kell megadni  méterben. 

Példa:   4000  

(Jelentés: a látás 4000 m) 

 

Iránymenti látástávolságot  kell adni, ha a látástávolság  5000 méternél kisebb és a látástávolság 

változása a különböző irányokban a minimális látásértéknek legalább ötven százaléka. Ebben az 

esetben a legrosszabb látás irányát is meg kell adni. 

Példa:  4000NE  

(Jelentés: 4000 m a látás északnyugati irányban) 

 

Ha  a minimális látástávolság kisebb mint 1500 méter, egy másik irányban pedig a maximális 

látástávolság nagyobb mint 5000 méter , akkor mind a minimális, mind a maximális látás értékét 

és irányát is meg kell adni.  

Példa:  1400SW  6000N. 

(Jelentése: Délnyugati irányban 1400 méter, északi irányban 6000 méter a látástávolság) 

 

Ha a látástávolság nagyobb vagy egyenlő mint tíz kilométer és van jelenidő vagy van 1500 m 

alatti alappal felhőzet vagy bármilyen alappal rendelkező CB felhőzet ( más szóval a CAVOK 

szabály nem alkalmazható), akkor a látástávolság csoportban 9999 szerepel.  

Példa:  9999 

(Jelentés: a látástávolság 10 km, vagy afölött van) 

 

CAVOK szabály :  A CAVOK kulcsszó a látástávolságot és a felhőzeti csoportot együttesen 

adja meg abban az esetben, ha a látástávolság 10 km, vagy több, és nincs felhő 1500m ( 5000 

feet) alatt, nincs Cb felhő, és nincs a jelenidő táblázatban ismertetett időjárási jelenségek egyike 

sem. 

 

4.    Futópályamenti látástávolság    (RVR) 
Kódforma:  RDRDR/VRVRVRVRi     vagy    RDRDR/VRVRVRVRVVRVRVRVRi 

 

Ha a kifutópályamenti látástávolság (RVR) meghatározható, pályamenti látástávolságot adhatunk 

meg  abban az esetben, ha vagy az RVR, vagy a horizontális látástávolság, vagy mindkettő értéke 

1500 m alatt van. A csoportot az R betűvel kezdjük, majd a kifutópálya jelölése következik, 

amelyet egy / jel és az RVR érték követ méterben.  

Példa:   R24/1100 

(Jelentése: a 24 -es pályán a pályamenti látástávolság 1100 méter. ) 

 

Speciális esetek: 

a.) Ha a kifutópálya mentén a látástávolság-mérő 1500 méterig mér és a látástávolság e fölött van 

a pálya mentén, akkor ezt P1500-ként jelentjük. 

Példa:    R24/P1500 

Jelentése: A 24-es pályán a pálya menti látástávolság nagyobb mint 1500 méter.  
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b.) Ha a futópályamenti látástávolság alatta van a látástávolság-mérő alsó mérési határának akkor 

ezt M betűvel jelöljük, amit az az érték követ, ami a műszer alsó mérési határának van megadva. 

Példa:   R24/M0150 

Jelentése: a 24-es pályán az RVR értéke kisebb, mint 150 m. 

 

Megjegyzés: 

Ha a futópálya melletti látástávolságot műszerrel határozzák meg, és lehetőség van 1,2,5, és 10 

perces átlagok meghatározására , az RVR változásának tendenciáját is meg kell adni és a csoport 

utolsó karaktereként (i) közölni., ahol i= U, ha az RVR értékek növekedtek az elmúlt 10 perc 

folyamán, és i = D, ha az RVR értékek csökkentek. Ha nincs meghatározható változás i = N, ha 

pedig nincs lehetőség a tendencia meghatározására, akkor az i karaktert elhagyhatjuk 

 

Ha a 10 perces időszak alatt az 1 perces RVR átlagok 10 perces átlagtól való eltérése nagyobb 

mint 50 m, vagy az átlag 20%-a, akkor a  minimum és maximum értékeket megadó 

VRVRVRVRVVRVRVRVRi csoportot is fel kell venni a jelentésbe. 

 

5.    Aktuális időjárás 
kódforma: w'w' 

 

Az aktuális időjárási jelenségeket fajta és jelleg szerint kell megadni, valamint jelezni kell annak 

intenzitását, illetve távolságát a repülőréttől. 

A jelenidő meghatározása  a 4678-as WMO kódtábla alapján történik: 

 

                   ELŐJELZŐ                         IDŐJÁRÁSI  JELENSÉG 

 

Intenzitás, vagy 

közelségjelző 

 

        

        Jelleg  

  

    Csapadék  

    

   Homályosság  

 

       Egyéb 

 

 -     Gyenge 

 

 

        Mérsékelt 

        (nincs jelző) 

 

 

 +     Erős, 

         jól fejlett 

 

 

VC  A közelben 

 

MI   Sekély 

        (2m alatt) 

 

BC   Foltokban 

 

PR   Részben 

 

DR   Alacsony 

 

BL   Magas 

 

SH   Zápor 

 

TS   Zivatar 

 

FZ   Fagyott 

        (túlhűlt) 

 

 

DZ   Szitálás 

 

RA   Eső 

 

SN   Hó 

 

SG   Szemcsés   

         hó 

 

IC   

Jégkristályok 

 

PE   Fagyott eső 

 

GR   Jég 

(átmérő nagyobb 

5 mm ) 

 

GS   Gyenge jég 

és/vagy hódara, 

jégdara 

 

BR   Párásság 

 

FG   Köd 

 

FU   Füst 

 

VA  Vulkáni 

         hamu 

 

DU   Por 

 

SA   Homok 

 

HZ   Homály 

 

PO   Homok, 

vagy portölcsérek 

 

SQ   Szélroha- 

         mok 

 

FC   Felhőtölcsér 

 

SS   Homokvihar 

 

DS   Porvihar 

 

Az aktuális időjárás kódolását a fenti táblázat oszlopainak felhasználásával végezhetjük el. 
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Példa:   Eső van:  - RA 

  Az intenzitása erős: - + 

  Záporos jellegű: - SH 

 

A kapott kód : +SHRA 

 

Ha több, mint egy időjárási jelenséget észleltek egyidőben, akkor azokat különálló csoportként 

kell megadni, kivéve akkor, ha több csapadékfajta észleléséről és jelentéséről van szó. Ebben az 

esetben a csoportban elsőként a jellemzőbb csapadékfajtát adjuk meg. 

Példa:  Gyenge szitálás és köd van 

  -DZ  FG 

 

  Mérsékelt intenzitású havas eső van, ahol a hó a jellemző csapadékfajta 

  SNRA 

 

Megjegyzések:  

- A METAR táviratban maximum három jelenidőt kifejező csoport szerepelhet. 

- Intenzitást csak csapadék, por-, homok- és hófúvás, porvihar és homokvihar esetén jelentünk. 

- A jégkristály, füst, homály, por és homok jelentése csak abban az esetben szükséges, ha  

   a látástávolság 5000 m alá csökken. 

- Párásságot  abban  az esetben  jelentünk, ha  a  látástávolság  1000 m és 5000 m  között   

   van. 

- Ködöt akkor jelentünk, ha a látástávolság 1000 m alatt van. 

- A VC  közelségjelző akkor használatos, ha az időjárási jelenséget nem a repülőtér területén 

észleltük, de a repülőtér határától számított 8 km-es körzeten  belül előfordult. 

 

6. Felhőzet, vagy függőleges látás 
kódforma:  NSNSNShShShS     vagy 

   VVhShShS                vagy 

   SKC 

 

A felhőcsoport általános esetben 6 karakterből áll. Az első három a felhőzet mennyiségét jelzi az 

alábbi kódolási szabályzat szerint: 

 

 1/8 - 2/8 FEW 

 3/8 - 4/8 SCT 

 5/8 - 7/8 BKN 

 8/8  OVC 

 

A második három karakter a felhő alapjának magasságát adja meg 30m-es (100 feet-es) 

egységekben 3000 m ( 10000 feet ) magasságig. 3000 m fölött 30 m-es lépések helyett 300 m-es 

lépésenként adjuk meg a felhőalap magasságát. 

Példa:  3/8 Statocumulus felhő van, a felhőalap 1850 feet 

  SCT018 

( Ebben az esetben a felhőalap 1800 feetre lett kerekítve ) 

 

Felhőtípusok: 

A szignifikáns konvektív felhőtípusokon kívül más típust nem különböztetünk meg. 

A szignifikáns konvektív felhőtípusok az alábbiak: 

 Cumulonimbus: CB 

 Cumulus congestus nagy vertikális kiterjedéssel ( "tornyos cumulus" ): TCU 
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A felhőcsoportok jelentése az alábbi szabály szerint történik: 

 

- A legalacsonyabb réteg, vagy tömeg,  függetlenül annak mennyiségétől 

- A következő réteg, amelynek mennyisége nagyobb, mint 2/8 

- A következő magasabb réteg, amelynek mennyisége nagyobb, mint 4/8 

- CB, vagy TCU, ha észleltek ilyet és nem jelentették azokat a fenti csoportok valamelyikében 

Példa:   Van 1/8 Stratus 500 feeten 

   2/8 Cumulonimbus 1000 feeten 

   3/8 Cumulus 1800 feeten 

   5/8 Stratocumulus 2500 feeten 

 

A jelentendő kód: FEW005  FEW010CB  SCT018  BKN025 

 

Megjegyzések: 

1:) A felhőcsoportokat növekvő magasság szerint kell jelenteni 

 

2.) Ha nincs felhő és a CAVOK szabály nem alkalmazható, az SKC (felhőtlen) jelölést kell 

használni. 

 

3.) Ha CB és más típusú felhőzet ugyanazon a felhőalapon van, a felhő típusaként CB-t kell 

megadni, mennyiségként pedig az azon a felhőalapon elhelyezkedő összes felhőzet mennyiségét. 

 

CAVOK szabály: 
A CAVOK kulcsszó a látástávolságot és a felhőzeti csoportot együttesen adja meg abban az 

esetben, ha a látástávolság 10km vagy több, és nincs felhő 1500 m (5000feet) alatt , nincs CB 

felhő és nincs a korábban ismertetett időjárási jelenségek egyike sem. 

 

Függőleges látás. 

A függőleges látás megadása akkor történik, ha az égbolt elhomályosult és a felhőzet részletei 

nem követhetőek, de a vertikális látásról rendelkezésünkre áll információ. 

A függőleges látás megadása a következő módon történik: VV és ezután a látástávolság 30 

méteres (100feet-es) egységekben. 

Példa:    VV003  -  A vertikális látás 300 feet    

Ha az égbolt nem megfigyelhető, de a vertikális látástávolságot nem tudjuk megadni, akkor 

VV///-ként kell jelenteni. 

 

7  Hőmérséklet és harmatpont 
Kódforma:  T'T'/T'dT'd  

A megfigyelt hőmérséklet és harmatpont megadása úgy történik, hogy a mért értékeket 0,5 foktól 

a felső értékhez kerekítve adjuk meg és a negatív értékek elé M betűt teszünk 

Példa:   9,5 fok a hőmérséklet, a harmatpont 3,3 fok  

Kódolása :  10/03 

 

8.  Légnyomás 
Kódforma:  QPHPHPHPH   

A METAR táviratban a QNH légnyomásérték megadása történik az egész 

hektopascalos értékkel .  

Példa:   A QNH érteke 995. 6  hPa 

Kódolása:  Q0995 
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Megjegyzés: Néhány országban higanyinch-ben adják meg a QNH értéket. Ebben az esetben a 

csoport jelzőbetűje nem Q, hanem A. Ha a QNH értéke 30.05 inch akkor ez a következő módon 

jelenik meg: A3005. 

 

9  Kiegészítő információk 
Kódforma:  WS RWYDRDR 

   REw'w' 

   WS ALLRWY 

Nemzetközi terjesztésre a távirat e részének az alábbi információkat kell tartalmazni: 

- elmúlt időjárási jelenség, amely a repülőtér üzemeltetésére hatással van 

- az alacsonyszintű szélnyírásra vonatkozó információkat 

- más információkat a regionális léginavigációs egyezmény alapján 

 

Elmúlt időjárás: 
A RE csoportjelző betűk után adjuk meg az elmúlt időjárási jelenség kódját az aktuális időjárás 

kódolási szabálya szerint, akkor, ha a jelenséget az utolsó megfigyelés óta észlelték, az legalább 

10 percig fennállt, de az észlelés időpontjában már megszűnt . Az elmúlt idő megadásánál az 

alábbi időjárási jelenségeket kell figyelembe venni: 

 - fagyott csapadék 

 - mérsékelt, vagy erős eső, szitálás, vagy hó 

 - mérsékelt, vagy erős fagyott eső, jégkristály, jégdara, hódara 

 - mérsékelt, vagy erős hófúvás 

 - homokvihar, porvihar 

 - zivatar 

 - felhőtölcsér 

 - vulkáni hamu 

Az intenzitást és a csapadék jellegét nem kell megadni a kódolás során. 

Példa:  Az észlelés előtt 20 perccel erős eső volt, az észlelés idején mérsékelt eső 

Kódolása: RERA 

 

Szélnyírás 
Ha a helyi körülmények ezt lehetővé teszik, az emelkedési és megközelítési útvonalakon az alsó 

500 méteres (1600 feet-es) rétegben tapasztalt szélnyírásról szóló információt is közölni kell a 

METAR táviratban az alábbi módon: 

 WS RWYDRDR 

 WS ALL RWY            ahol DRDR a pálya jelzőszáma. 

Példa :  WS RWY24 

 

A METAR távirat végén tendencia jellegű rész áll (Landing forecast ) Ezt az előrejelzési részt 

már nem az észlelő adja ki önállóan, hanem az előrejelést végző szakember és az elkövetkező két 

óra változásait tünteti fel.  Ha nem várható változás, akkor a NOSIG kulcsszóval zárul a távirat.  

 

 

SPECI (Kiválasztott különleges időjárásjelentő távirat) kiadásának 

kritériumi 
A SPECI távirat a repülések szempontjából kiemelten fontos , a repülőtér üzemeltetését 

alapvetően befolyásoló időjárási jelenségek fellépte esetén kerül kiadásra. 

A távirat kiadásának kritériumai az ICAO Annex3 / WMO Technical Regulations ajánlásai 

alapján az alábbiak: 

 

- Ha a levegő hőmérséklete a legutóbbi észlelés óta 2 
o
C-ot, vagy annál többet emelkedett. 
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- Ha a szélirány változása  nagyobb egyenlő 60 foknál és a szél sebessége 10 csomónál nagyobb. 

Természetesen a szélirány változás arra is vonatkozik, ha a változó irányú szél megy át egy 

határozott irányba, vagy fordítva. 

 

-Ha a szélsebesség változása 10 csomónál nagyobb.  

 

-Ha a látástávolság megváltozása folyamán átlépi a 150, 350, 600, 800, 1500, 3000, 5000 

méteres határt. (Az 5000m-es határ azokra a repülőterekre vonatkozik, ahol látvarepülés szerinti 

repülési szabályok is érvényben vannak.) 

 

- Ha a felhőzet SCT, FEW, vagy SKC ből,  BKN vagy OVC-be megy át és alapja ugyanekkor 

1500 feet ( 450 méter ), vagy az alatt van.   

- Ha a felhőzet BKN, OVC-ből SCT, FEW, vagy SKC -be megy át és alapja ugyanekkor 

1500 feet ( 450 méter ), vagy az alatt van.   

 

- Ha a felhőalap BKN vagy OVC mennyiség mellett úgy változik, hogy átlépi a  

 30, 60, 150, 300, 450 méteres határokat ( 100, 200, 500, 1000, 1500 feet). 

 

- Ha a függőleges látástávolság átlépi a 30, 60, 150, 300 métert ( 100, 200, 500, 1000 feet) 

 

- Ha az alábbi időjárási jelenségek valamelyike keletkezik, megszűnik, vagy intenzitása 

megváltozik: 

 ónos csapadék 

 közepes, vagy erős. eső, hó, jégdara, jégeső, kisméretű jég, és/vagy hódara, havaseső 

 alacsonyszintű por, homok, vagy hófúvás 

 por, homok, vagy hófúvás (beleértve a hóvihart ) 

 porvihar 

 homokvihar 

 zivatar (eső, jégdara, jég, kisméretű jég és/vagy hódara, hó, vagy ezek  kombinációja 

 szélroham 

 felhőtölcsérek (tornádó, vagy víztölcsér) 

 

Példa METAR táviratra: 

 

LHSN 221630Z 24015KMH 0600 R12/1000U FG DZ SCT010 OVC020 17/16 Q1018 

 

Megfejtés: LHSN az állomás négybetűs azonosítója (Szolnok), a távirat 22-én 16 óra 30 perckor 

lett kiadva UTC-ben, 240 fokról 15 km/ó szél fúj, 600 méter a látástávolság, a földetérési 

zónában a 12-es kifutópályán 1000 méter a látás és az U betü arra utal, hogy a legutóbbi tiz 

percben a látástávolságnak emelkedő tendenciája volt. /upward/, ködszitállás van, a felhőzet 

mennyisége az alsó rétegben 3-4/8, alapja 300 méteren van a következő réteg  mennyisége 8/8, 

alapja 600 méteren van, a levegő hőmérséklete 17 Celsius fok, a harmatpont pedig 16 Celsius 

fok, a QNH értéke 1018 hPa. 
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Összefoglaló táblázat (METAR, SPECI értelmezése) 
   

# Kód neve Példa A példa 

értelmezése 

Kiegészítő információk 

1 Azonosítás 

 

Távirat típus: 

METAR 

vagy SPECI  

Megfigyelés 

helye 

,dátuma és 

ideje  

METAR LHBP 

051123Z 

METAR távirat, 

amely Budapesten 

készült e hónap 5-

én 11:23kor 

(GMT szerint)    

METAR a rendszeres, repülésre 

vonatkozó aktuális időjárást megadó 

jelentés neve. A METAR távirat 

félóránként, vagy óránként kerül 

kiadásra. 

  

SPECI a kiválasztott különleges 

időjárásjelentésre használt, 

meghatározott időjárási feltételek 

fennállása esetén kiadott kód neve 

  

2 Szél 

 

Szélirány/ 

Szélsebesség, 

Egyéb 

lehetséges 

szélirány-

helyzetek 

31015KMH 

310° irányból 15 km/h-ás szél fúj 

 

31015G27KMH 

310° irányból 15 km/h átlagszél 

mellett KM/h lökést észleltek 

 

31015G27KMH 280V350 

  

A szóban forgó szél iránya 280° és 

350° között változott 

  

 

VRB 

Változó szélirány 

  

 

00000KT 

Szélcsend van 

 

 

Általában egy ötjegyű csoportban 

megadható a talajszél 10 perces átlaga. 

A csoport első három tagja a szél 

irányát jelöli ezt követi a szél sebessége. 

A sebességet három különböző 

egységben lehet megadni: csomóban (a 

jelölés KT), m/s-ban (a jelölés MPS), és 

km/h-ban (jelölés KMH). 

A szél irányát változónak - VRB - 

kódolják, ha: 

- a szél sebessége kisebb, mint 6 km/h 

(3 kt, 2 m/s ) 

- a szél sebessége nagyobb, mint az 

előbb említett érték, de a szélirány 

gyorsan változó, nem meghatározható. 

(például, ha zivatar van a repülőtér 

felett) 

3 Látótávolság 

 

A legkissebb 

és a 

legnagyobb 

látótávolság 

1000N 

5000SE 

'Észak felé egy 

kilométer a 

látótávolság'. 

'délkelet felé 

6000m a 

látótávolság'. 

0000='Kevesebb mint 50 méter' 

9999='10 kilométer vagy több'. A 

legkisebb látótávolság irányát a 

szélrózsán használt nyolc iránnyal 

jelzik. 

4 RVR 

  

Kifutópálya – 

tendencia 

R27R/1100 'RVR, runway two 

seven right, one 

thousand one 

hundred meters'. 

RVR tendency (U=increasing; 

D=decreasing; N=no change) may be 

added after figure e.g. R27R/1100D; 

P1500 = more then 1500m; M0050=less 

than 50m. 

Significant variations- example: 

R24/0950V1100, i.e. varying between 

two values. 

5 Időjárási 

helyzet 

+SNRA Erős intenzitású 

havaseső, hó a 

+ = Erős, heves  

- = Gyenge,szitáló,  



www.mavrepuloklub.hu        METARertelmezese       10. oldal (11) 

(jelenidő) 

Csapadék, ill. 

Egyéb 

időjárási 

viszonyok 

jellemző 

csapadékfajta 

Nincs jelzés = Mérsékelt 

  

A METAR táviratban maximum három 

jelenlegi  időjárási helyzetet kifejező 

csoport szerepelhet. 

Ha egynél időjárási jelenséget észleltek 

egy időben, akkor azokat különálló 

csoportként kell megadni, kivéve akkor, 

ha több csapadékfajta észleléséről és 

jelentéséről van szó. Ebben az esetben, 

a csoport első része a jellemző 

csapadékfajta.  
BC = Foltokban 

BL = Széllökés 

BR = Pára 

 
DR = Drifting 

DS = Porvihar 

DU = Por 

 
DZ = szitáló eső 

FC = Tornádó 

FG = Köd 

 
FU = Hamu 

FZ = Fagy  

GR = Jégeső (>5 mm) 

 
GS = Aprószemű jég/hódara 

HZ = Homály 

IC = Jégkristályok 

 
MI = Sekély 

PL = Jéggolyók 

PO = Homok vagy portölcsérek 

 
PR = Részben 

RA = Eső 

SA = Homok 

 
SH = Zápor 

SG = Szemcsés hó 

SN = hó 

 
SQ = szélvihar 

SS = homokvihar 

  

TS = Zivatar 

 
VA = Vulkáni hamu 

VC = a közelben 

  

 

 

6 Felhők 

  

  

Felhőtípus, 

FEW005 

BKN025 

SCT010CB 

'few at five 

hundred feet, 

scattered 

cumulonimbus at 

SKC = Tiszta Égbolt (0 nyolcad), FEW 

= 'Enyhén felhős' (1-2 nyolcad), SCT = 

'Felhős' (3-4 nyolcad), BKN = 'Erősen 

felhős' (5-7 nyolcad), OVC = 'Borult' (8 
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borultság, 

felhő milyen 

magasságban 

van 

one thousand feet, 

broken at two 

thousand five 

hundred feet'. 

nyolcad) 

Ezenkívűl még 2 felhőtipust szokás 

jelölni: TCU = tornyos cumulus és CB = 

cumulonimbus felhő . VV/// = 'state of 

sky obscured' (cloud base not 

discernable): Figures in lieu of '///' give 

vertical visibility in hundreds of feet. 

Up to three, but occasionally more, 

cloud groups may be reported.  

7 CAVOK CAVOK 'cav-oh-kay' CAVOK szabály: 

A CAVOK kulcsszó a látástávolságot és 

a felhőzeti csoportot együttesen adja 

meg abban az esetben, ha a 

látástávolság 10km vagy több, és nincs 

felhő 1500 m (5000feet) alatt, nincs 

Cumulonimbus felhő és nincs a 

korábban ismertetett időjárási 

jelenségek egyike sem.  

8 Hőmérséklet 

és 

harmatpont 

1/M2 Hőmérséklet 1 °C 

Harmatponti      

Hőm: -2°C 

A megfigyelt hőmérséklet és 

harmatpont megadása úgy történik, 

hogy a mért értékeket 0,5 foktól a felső 

értékhez kerekítve adjuk meg és a 

negatív értékek elé M betűt teszünk  

9 Légnyomás Q0995 'niner niner five'. A METAR táviratban a QNH 

légnyomásérték megadása történik az 

egész 

hektopascalos értékkel . 

Néhány országban higanyinch-ben adják 

meg a QNH értéket. Ebben az esetben a 

csoport jelzőbetűje nem Q, hanem A. 

Ha a QNH értéke 30.05 inch akkor ez a 

következő módon jelenik meg: A3005.  

10 Megelőző 

időjárási 

helyzet 

RETS Nemrégiben 

zivatar, villámlás 

volt 

RE = a megfigyelés időpontját 

megelőző időjárási helyzet.  

. 

11 Szélnyírás WS RWY13 'szélnyírás a 13as 

kifutópályán'. 

Olyan helyeken jelölik, amely 

megfigyelési pontnál reptér található. 

Nagy-Brittaniában nem jelölik. 

12 Várható 

időjárás, 

előrejelzés 

BECMG 

FM1300 

130318G37KT 

TEMPO 

FM0630 TL 

0830 3000 

SHRA 

'13 órától, 130°-os 

irányból 18Km/H-

ás szél várható , 

max 37Km/órás 

széllökésekkel, 

temporarily from 

0630 until 0830, 

3000 meters, 

Moderate rain 

showers'. 

BECMG = Várható időjárás jelölése 

TEMPO = Temporarily NOSIG = 

Változás nem várható NSW = No sig 

weather AT = At FM =tól TL = igl NSC 

= No sig cloud  

A METAR távirat végén tendencia 

jellegű rész áll (Landing forecast ) Ezt 

az előrejelzési részt már nem az észlelő 

adja ki önállóan, hanem az előrejelzést 

végző szakember és az elkövetkező két 

óra változásait tünteti fel. Ha nem 

várható változás, akkor a NOSIG 

kulcsszóval zárul a távirat 
 


