
A légköri képződmények és az időjárás 

 

Szinoptikus meteorológia 

Az időjárás és annak szeszélyei végigkísérik különösen a mérsékelt övben élő 
emberek egész életét. A mindennapi életben a hírközlő eszközök nyújtanak 
tájékoztatást, ma már viszonylag hosszabb távra is, az időjárás várható alakulásáról 
A meteorológusok még magyarázattal is szolgálnak a várható események 
előidézőiről, ciklonokról frontokról, a felhőzet mozgásáról. Az időjárást meghatározó 
fizikai folyamatok és az időjárást hordozó légköri képződmények azonban 
összetettebbek a naponként látható sémáknál. A következőkben ezekről a légköri 
képződményekről és ennek tudományáról, a szinoptikus meteorológiáról nyújtunk 
áttekintést. Ebből talán kitűnik majd, hogy az időjárási események nem véletlen 
szeszélyek következményei, hanem a légköri mozgásrendszerek törvényszerű 
megnyilvánulásai. 

Mi a szinoptikus meteorológia? Mielőtt egy határozott definíciót megfogalmaznánk, 
némi történeti magyarázattal kell szolgálnunk az alcímbeli meteorológia szó előtti 
jelző jelentéséről. A görög synopticos szó valamely egésznek az általános 
áttekintését jelenti. Meteorológiai alkalmazása az 1820-as évek elejéről származik, 
amikor Brandes német fizikus, az első időjárási térképek készítője így nevezte azt az 
eljárást, amikor az időjárás elemeit egy időpontra egy adott nagy területen ábrázolta. 
Az ilyen térképeket ezután a meteorológusok szinoptikus térképeknek nevezték. 
Tudományunk elnevezése ezért egy tudománytörténeti hagyományt őriz meg, 
olyannyira, hogy a szinoptikus meteorológiát sokszor röviden szinoptikának, a 
meteorológust pedig, aki ezt a szakterületet műveli, szinoptikusnak is nevezik. 

A modern szinoptikus meteorológia egyrészt az a gyakorlati tudomány, amely a 
szinoptikus módszer segítségével a mindenkori megfigyeléseket, adatfeldolgozási és 
-továbbítási technikákat, valamint az elméleti meteorológia megfelelő részeit 
használja fel az időjárást alakító folyamatok és képződmények megjelenítéséhez, 
értelmezéséhez, majd előrejelzéséhez. Másrészt a szinoptikus meteorológia a fentiek 
alaptudományaként összefoglalja a légköri mozgásrendszerek (légköri 
képződmények) szerkezetére és dinamikájára vonatkozó ismereteket, és azokat 
dinamikai-matematikai, valamint szemléletes elvi (konceptuális) modellekbe rendezi. 

 
Légállapotjelzők és analízisük 

A légkör lényegét tekintve olyan gáznemű közeg, amely minden megnyilvánulásával 
a hidro- és termodinamika törvényei szerint működik. Ennek a rendszemek az 
állapotát a légállapotjelzők írják le. A legfontosabbak a következők. 

A légnyomás, vagyis a felületegységre eső nyomóerő. Szokásos jele P vagy p, 
mértékegysége a meteorológiában a hektopascal (hPa), régebben a millibar, 1 mbar 
= 102 Pa. A normál légnyomás 1013,25 hPa. 

A hőmérsékletet a gyakorlatban Celsius-fokban mérjük. Számításokban a Kelvin-
fokot alkalmazzuk, amely: T(K) = To + t, ahol T0=273 az abszolút nullafok, t pedig a 
°C-ban mért hőmérséklet. 

A szél háromdimenziós vektormennyiség. Mérni csak a horizontális sebességet 
tudjuk, nagy térségű folyamatoknál a vertikális sebességi összetevő kicsi, cms-1 
nagyságrendű. 



A nedves levegő vízgőztartalmának kifejezése közvetlenül vagy közvetve lehetséges. 
A gőznyomás (e) a levegőben lévő vízgőz parciális nyomása. A telítési gőznyomás 
(es) csak a hőmérséklettől függ. A gyakorlatban ismert relatív nedvesség f = 100e/es 
Gyakran használjuk a specifikus nedvességet (q), amely a tömegegységben lévő 
vízgőz mennyiségét adja meg g/kg-ban. 

Közvetve fejezik ki a légkörben lévő vízgőz mennyiségét azok a hőmérsékletek, 
amelyek a víz fázisváltozásaival kapcsolatosak. A Td-vel jelölt harmatpont az a 
hőmérséklet, amelyen adott nyomáson a vízgőz telítési gőznyomását eléri és 
kondenzálódik (harmat keletkezik). A Tw nedves hőmérséklet az a legalacsonyabb 
hőmérséklet, amelyre adott nyomáson a levegő víz elpárologtatása nyomán lehűl. 

A rögzített terminusokban megfigyelt állapotjelzőket ábrázolni, az 
összehasonlíthatóságot is biztosítani kell. Ennek első feltétele a már említett rögzített 
idő. A talajon mért légnyomás térbeli összehasonlíthatóságát a tengerszintre és 0 °C-
ra történő redukció szavatolja. Az egyenlő légnyomású helyeket összekötő vonalak 
az izobárok, amelyek a talajközeli ciklonokat, anticiklonokat jelenítik meg. Ezeken a 
térképeken tüntetik fel a többi időjárási elem (csapadék, zivatar, köd stb.) 
szimbólumait is. Azért ezeket a térképeket időjárási térképeknek is nevezik. 

A magaslégköri megfigyeléseket állandó légnyomásfelületeken ábrázolják. 
Magasságukat geopotenciális méterekben adják meg. A z magasságú hely 
geopotenciálja f=gz/9,8 gpm, ahol g=9,8 ms-2, ott a m-ben mért magasság és a 
geopotenciális méter számszerűen megegyezik. A szabadlégkör magassági térképeit 
ezért a nyomásfelület abszolút topográfiai térképének nevezik (rövidítése: AT). A 
relatív topográfia két nyomásfelület magasságának a különbsége, ami az adott réteg 
középhőmérsékletét is kifejezi (rövidítése: RT). Az egyenlő geopotenciál értékű 
vonalakat izohipszáknak, az egyenlő relatív geopotenciál értékeit összekötő 
vonalakat pedig relatív izohipszáknak nevezzük. A térképeken az izovonalak 
megrajzolása nyomán kirajzolódnak a magassági ciklonok és anticiklonok, nagy 
légköri hullámok, teknők és gerincek. Az áramlási és termikus mezőkben 
kirajzolódnak a frontálzónák. 

 
Néhány elméleti alapfogalom 

A légköri folyamatok megértéséhez néhány elméleti - dinamikus meteorológiai - 
alapfogalom ismerete is szükséges. A dinamikus meteorológia az elméleti hidro- és 
termodinamika alkalmazása a légkörre. 

A termodinamika tételeinek alkalmazása során feltételezzük, hogy a légköri 
állapotváltozások hőcserementesek, adiabatikusak. Adiabatikus folyamatban részt 
vevő levegőrész környezetéből hőt nem vesz fel és nem ad le. Ha a levegőrész 
adiabatikus változás során alacsonyabb vagy magasabb nyomásra kerül, 
hőmérséklete csökken vagy emelkedik. Magasság szerinti koordináta-rendszerben a 
száraz levegő adiabatikus hőmérsékleti gradiense (függőleges irányú hőmérséklet-
változás) 0,98 °C/100 m, jele: gsz. A nedves levegő adiabatikus hőmérsékleti 
gradiens, jele: adiabatikus.gn, a kondenzációs hő felszabadulása miatt mindig kisebb, 
mint a száraz adiabatikus. 

A Föld légköre állandó mozgásban van, amit alapvetően négy erő szabályoz. A 
nehézségi erőnek két összetevője van, a Föld középpontja felé mutató gravitációs 
erő és a forgó mozgásból származó centrifugális erő. A kettő összege a tényleges 
nehézségi erő, jele: g, értéke j=45°-os földrajzi szélességen 9,806 ms-2. 

Az eltérítő erő a Földhöz képest mozgó levegőre hat. A földforgás centrifugális 
erejének hatása a mozgást eredeti irányától eltéríti. Ha a légáramlás nyugatról kelet 
felé irányul, az eltérítés déli, ellenkező esetben északi irányú lesz. Délről észak felé 



történő áramlásnál keleti, ellenkező esetben nyugati irányú lesz az eltérítés. Az 
eltérítő erőt Coriolis-erőnek nevezzük (jele: C). Formulával kifejezve C =2vsinj V, 
ahol v a földforgás szögsebessége, j a földrajzi szélesség, V a horizontális sebesség 
abszolút értéke. A 2vsinj = f mennyiség a földrajzi szélességgel változik, és ezt 
Coriolis-paraméternek nevezik. 

A légnyomás egyenlőtlen eloszlása hozza létre a nyomási gradiens erőt. A 
légnyomási gradiens két izobár vagy izohipsza között a csökkenő nyomás irányába 
mutató merőleges egyenesre eső légnyomás vagy geopotenciális magasság 
különbsége. Minél sűrűbbek az izobárok vagy izohipszák, annál nagyobb a gradiens 
erő és ennek megfelelően a szél sebessége. 

A súrlódási erő létét az inhomogén földfelszín és a légkör belső súrlódása okozza. 
Hatása a felszínközeli súrlódási rétegben (1000-1200 m-ig) jelentős, e fölött a szabad 
légkörben hatása már elhanyagolható. 

A négy erő a valós légköri mozgásoknál nem egyenlő mértékben érvényesül. Az erők 
egyensúlya hozza létre az egyensúlyi mozgásokat. A geosztrofikus szél azt a 
mozgást jeleníti meg, amit a nyomási gradiens erő, a nehézségi erő és a Coriolis-erő 
határoz meg Ez a mozgás a nyomási gradiens erőre és az eltérítő erőre merőleges, 
egyenes vonalú és egyenletes, a szél az izobárok mentén fúj. Az alacsony nyomás a 
szél irányától balra található. 

A tényleges szél több ok miatt eltér a geosztrofikus széltől. A geosztrofikus 
mozgástól való eltérés, az ageosztrófia mindig létezik a légkörben. Az ageosztrófia 
és a fejlődés biztos jele a vertikális mozgások létezése, amit a nagy térségű 
felhőrendszerek jelenléte és a csapadék bizonyít. A vertikális mozgások viszont a 
szélmezőben létrejövő össze- és szétáramlásnak, a konvergenciának és 
divergenciának köszönhetik létüket. Konvergencia esetén az áramlás irányában a 
sebesség csökken. Meteorológiai értelmezés szerint a csökkenés mértéke a 
konvergencia, előjele negatív. Divergencia során a sebesség az áramlás irányában 
nő, a növekmény értéke a divergencia, előjele pozitív. A tömegmegmaradás törvénye 
a légköri mozgásokra is érvényes. A tömeg-konvergencia területén a nyomásnak 
nőnie, a tömeg-divergencia területén pedig csökkennie kellene. Viszont a ciklonok 
területén, ahol legnagyobb a konvergencia mértéke, a légnyomás csökken, az 
anticiklonokban pedig, ahol divergencia a jellemző, a nyomás nő. Ez csak úgy 
lehetséges, hogy a ciklonban a levegő nem halmozódik fel, hanem a magasba 
feláramlik, ahonnan függőlegesen lefelé az anticiklonba beáramlik. Tehát, ahol a 
légkörben vertikális mozgások jelen vannak, ott ciklonális vagy anticiklonális fejlődés 
vagy leépülés van folyamatban. 

A légköri mozgások azonban nemcsak konvergensek vagy divergensek, hanem 
örvénylő természetűek is. A sebességi mező minden egyes légrészecskéjének van 
egy elemi háromdimenziós forgási összetevője, rotációja, és ez az örvényesség. A 
meteorológiában legfontosabb a vertikális tengely körüli horizontális örvényesség. 
Ezt relatív örvényességnek nevezik, jele z, pozitív, ha a forgás az óramutató 
járásával ellentétes, negatív, ha azzal egyező. Valójában a ciklon sem más, mint egy 
vertikális tengelyű, nagy kiterjedésű horizontális örvény, amelyben az áramlás az 
óramutató járásával ellentétes irányú. 

Tudható viszont, hogy a Föld is forgómozgást végez, aminek örvényességét az f 
Coriolis-paraméter jellemzi. Az abszolút örvénylés e kettő összege, azaz za = z + ? a 
légkörben állandó, konzervatív mennyiség. Egy nem forgó koordináta-rendszerből 
nézve a ciklonok gyorsabban, az anticiklonok lassabban forognak, mint a Föld. 

 
A légköri mozgások skálái 



A légköri mozgások különböző tér-idő léptékű konfigurációit mozgásrendszereknek 
nevezzük. Azokat a mozgásrendszereket, amelyeknek karakterisztikus méretei az 
időjárási térképeken megjelenő ciklonoknak, anticiklonoknak felelnek meg, 
szinoptikus léptékűnek, szinoptikus skálájúnak is szokták nevezni. 

A megfigyelések bővülésével kitűnt, hogy a szinoptikus léptékű folyamatoknál 
nagyobb és kisebb méretű mozgásrendszerek léteznek, amelyeket karakterisztikus 
tér-idő méreteik szerint az 1. táblázat foglalja össze. 

1. táblázat. Mozgásrendszerek tér-idő méret szerinti felosztása 

  
Horizontális 

mérete 
Élettartama 

Vertikális 
sebességének 
nagyságrendje 

A lépték 
neve 

Jellemző 
maximális 

szélsebesség 

Ciklon 
átmérő: 500-
2000 km 

3-15 nap 0,01 m s
-1 Makroskála 55 m s

-1 

Anticiklon 
átmérő: 500-
2000 km 

3-15 nap 0,01 m s
-1 Makroskála 30 m s

-1 

Hidegfront 

hosszúság: 
500-2000 km 
szélesség: 
100-500 km 

3-7 nap 0,1 m s
-1 

Közöttes 
skála 

30 m s
-1 

Melegfront 

hosszúság: 
300-1000 km 
szélesség: 
100-500 km 

1-3 nap 0,1-0,01 m s
-1 

Közöttes 
skála 

15 m s
-1 

Meleg nedves 
szállító szalag 
(MNSZ) 

hosszúság: 
500-2000 km 
szélesség: 
500-200 km 
vastagság: 
500-1000 km 

3-10 nap 0,1-0,01 m s
-1 

Közöttes 
skála 

nincs 
értelmezve 

Hideg szalag (HSZ) 

hosszúság: 
300-1000 km 
szélesség: 
200-500 km 
vastagság: 
500-2000 km 

3-5 nap 0,1-0,01 m s
-1 

Közöttes 
skála 

nincs 
értelmezve 

Trópusi ciklon (a 
tartós szél > 18 m s

-

1
) 

átmérő: 300-
1000 km 

3-15 nap m s
-1 Makroskála 33 m s

-1 

Hurrikán (a tartós 
szél > 18 m s

-1
) 

átmérő: 300-
1000 km 

3-7 nap m s
-1 Makroskála 90 m s

-1 

Instabilitási vonal 
(IV) 

hosszúság: 
100-500 km 
szélesség: 10-
50 km 

3-12 óra m-10 m s
-1 Mezoskála > 40 m s

-1 

Csapadékszalagok 

hosszúság: 
100-1000 km 
szélesség: 5-
300 km 

3-27 óra 0,1- m s
-1 Mezoskála 

nincs 
feldolgozva 

Mezoléptékű 
konvektív 
komplexum (MKK) 

ellipszis nagy 
teng. 1000 km 
kis teng. 700 
km 

3-36 óra m-10 m s
-1 Mezoskála 

nincs 
feldolgozva 

Mezo- vagy zivataros 
magas nyomás (ZM) 

hosszúság: 
400 km 
szélesség: 10-
100 km 

3-12 óra m s
-1 Mezoskála 30 m s

-1 

Mezo- vagy sodrási 
depresszió (MD) 

hosszúság: 
300 km 
szélesség: 10-
50 km 

3-10 óra m s
-1 Mezoskála 

nincs 
értelmezve 



Mezo- vagy 
tornádóciklon 

átmérő: 10-
100 km 

0,5-6 óra 10 m s
-1 Mezoskála 60 m s

-1 

Tornádótölcsér 
átmérő: 30-
3000 km 

0,2-2 óra 10 m s
-1 Kis skála 100 m s

-1 

Tornádótölcséren 
belüli szívási örvény 

átmérő: 5-50 
km 

5-60 s 10 m s
-1 Mikroskála 140 m s

-1 

Zivatarcella 
Cumulonimbus Cb 

átmérő: 10-50 
km 

1-3 óra 10 m s
-1 Kis skála 25 m s

-1 

Portölcsérek 
átmérő: 1-100 
m 

0,2-15 mm - Mikroskála 40 m s
-1 

Magas légköri képződmények 

Hosszú hullámok (1 
hullámhossz ~ 10 
000 km) 

hullámhossz: 
8000-40 000 
km 

> 15 nap - 
Planetáris 
skála 

- 

Rövid hullámok 
hullámhossz: 
3000-8000 km 

3-15 nap - 
Planetáris 
skála 

- 

Ciklonális hullámok 
hullámhossz: 
1000-3000 

2-5 nap - Makroskála - 

Jet-stream 
(futóáramlás) 

hosszúság: 
1000-8000 

5-15 nap - Makroskála - 

Jet-mag 
hosszúság: 
200-1000 km 

2-5 nap - 
Közöttes 
skála 

> 80 m s
-1 

Alacsonyszinti jet 
hosszúság: 
100-1000 km 

1-3 nap - 
Mezo- vagy 
közöttes 
skála 

25-30 m s
-1 

 
Frontok és frontális ciklonok 

A ciklonok régi partnerei a meteorológusoknak, idestova 150 év óta tudják róluk, 
hogy a rossz idő hordozói. A frontok és a ciklonok olyannyira összetartozó 
jelenségek, hogy megértésük csak együttesen képzelhető el. 

A talajközeli front az időjárási térképen egy elméleti frontterületnek a talajjal alkotott 
metszésvonala. A bjerknesi megfogalmazásban a szélmező két konvergencia 
vonala, amelyek közül a ciklon előoldalán lévő a meleg-, hátoldalán lévő a hidegfront. 
A valóságban nem vonal, csak a térképek méretarányai miatt ez a szűk zóna a 
talajtérképen vonalként jelenik meg. A zóna szélessége a magassággal növekszik. A 
front mentén a hőmérséklet, nedvesség stb. ugrásszerűen változik. A melegfrontnál 
nagyobb a meleg levegőben a frontra merőleges szélkomponens, és a meleg levegő 
a hideg fölé siklik. A meleg front előtt a légnyomás nagy területen süllyed, felhőzete a 
front előtt messze előrehúzódó cirrus ernyő, majd a vastag réteges esőfelhő. 

A hidegfrontoknak változatos megjelenési formájuk van. A két alapforma közül az 
elsőfajú hidegfrontoknál a talajközeli hideg levegőben nagyobb a frontra merőleges 
szélkomponens, mint a meleg levegőben, így azt megemeli. Az emelés olykor olyan 
heves, hogy a zivatarok a frontvonalra fűződnek fel, ilyenkor zivataros hidegfrontról 
beszélünk. A csapadékzóna a front mögött helyezkedik el. 

A másodfajú hidegfront esetében a frontra merőleges szélkomponens a 
magassággal nő, és a magasban a talajközeli frontot megelőzi. A csapadék zöme a 
talajközeli hidegfont előtt, a meleg szektorban hullik. A frontzóna mögötti hideg 
levegőben a leszálló mágneses mozgás gyorsan bekövetkezik, a vízszintes 
látástávolság megnő, távoli tárgyak is tiszta, ragyogó kontúrokkal láthatók. 

Okkluziós folyamat akkor játszódik le a ciklonok áramlási mezejében, amikor a 
hidegfront utoléri a melegfrontot, miközben a meleg levegő a magasabb rétegekbe 
emelkedik. A csapadékfolyamat a melegfrontéhoz hasonló. 



A front- és ciklonfejlődést az egyesített hőmérsékleti és nyomási mezőben az ún. 
termobárikus mezőben lehet tanulmányozni. A ciklon a frontális hullám 
elörvényesedéséből keletkezik a termobárikus mezőben. A ciklon és a front 
fejlődésének négy stádiuma van. Az első a keletkezési fázis, a frontális hullám. A 
második fejlődési fázis a fiatal ciklon nyitott meleg szektorral. A harmadik fejlődési 
fázisban a ciklon frontjai okkludálódtak. Az okklúziós folyamat többféleképpen 
fejeződhet be, két archetípusa van: 

1. A ciklon megtelik hideg levegővel és hideg örvényként létezik még tovább 
vagy a magas légkörben mint magassági hideg légcsepp, hideg örvény 
folytatja életét.  

2. Az okkludált ciklon meleg levegője a ciklon centrumát spirálisan megkerüli, 
gyorsan fejlődő mérsékelt övi viharciklonokra jellemző ez a típus.  

Az anticiklonok magas nyomású légköri képződmények, amelyekben az áramlás 
iránya az óramutató járásával megegyező. Az áramlás vertikális komponense lefelé, 
horizontális komponense kifelé irányul, miközben a sebesség a képződmény pereme 
irányában nő. A leszálló mozgás következménye a derült száraz idő. Az 
anticiklonoknak három típusa van. 

A szubtrópusi meleg anticiklonok stabil képződmények és függőleges irányban is 
magasba nyúlnak, formájuk ellipszishez hasonló, amelynek nagy tengelye nyugat-
délnyugat-kelet-északkelet irányú. 

A hideg, téli kontinentális anticiklonok a szárazföldek északi részein alakulnak ki, 
például az orosz síkságon vagy Szibéria felett. Ezek sekély képződmények, 
magasságuk 2000 m körüli. A Kárpát-medencébe történő áthelyeződésüket gyakran 
megakadályozza a Kárpátok koszorúja. 

A magyarországi időjárás szempontjából is fontosabbak az ún. közöttes anticiklonok, 
amelyek a ciklonsorozatok között, a hidegfront mögött alakulnak ki. A Kárpát-
medencébe északról, északnyugatról áthelyeződő hidegfrontokat az azori 
anticiklonokat ékszerű benyúlása, az ún. azori orr követi, amelyet sok esetben tartós 
szélviharok, záporok kísérhetnek. 

A ciklonok és anticiklonok tehát alacsony vagy magas nyomású örvények, különböző 
forgási irányokkal. Ahhoz, hogy az alacsony nyomás kialakuljon a ciklonban, a 
talajközeli konvergenciát a magas szinti divergenciának felül kell múlnia, az 
anticiklonoknál pedig fordítva kell, hogy legyen. A konvergencia és a divergencia által 
létrejövő nagy térségű vertikális mozgások biztos jelei a ciklonális vagy anticiklonális 
fejlődések. 

 
Mezoléptékű időjárási rendszerek 

A makro- és közöttes léptékű mozgási rendszerekben mezoskálájú mozgások is 
felépülnek. A mezoléptékű időjárási rendszerek legnagyobb része a légkör 
hidrosztatikai egyensúlyának felbomlásával függ össze. Szemléletesen szólva ez azt 
jelenti, hogy a vertikálisan mozgó részecske melegebb, mint a környezete. A légkör 
instabilis egyensúlyi állapota mindaddig fennáll, amíg azt valamilyen indító impulzus 
fel nem borítja. Az egyensúly felborulása következtében fellépő vertikális mozgást 
konvekciónak nevezzük A mezoléptékű időjárási rendszerek legnagyobb része 
konvektív folyamatokkal társul, vagy azok egyenes következménye, ezért ezeket 
mezoléptékű konvektív rendszereknek nevezzük. 

A heves konvekció hozza létre a cellás szerkezetű zivatarfelhőt, melynek fejlődése 
három szakaszra bontható. A kifejlődési stádiumban az egész cellában feláramlás 
uralkodik. A felhő hőmérséklete mindenütt magasabb, mint a környezetéé. A kifejlett 



szakaszban megindul a leáramlás, az ún. kifutó szél, aminek sebessége 30-40 m/s is 
lehet. A feloszlási szakaszban cella hőmérséklete homogén lesz, a vertikális 
mozgások megszűnnek. 

A szupercellás zivatarfelhőben a feláramlás és a leáramlás szorosan egymás mellé 
kerül. A két áramlás határán örvénylés léphet fel, amely a talajig lenyúlva a tornádót 
testesíti meg. Ilyen szupercellában alakul ki a jégeső is. A szupercellás zivatarfelhő 
legveszélyesebb formája az, amit egyetlen állandósuló örvénylő feláramlás alkot, 
amely szemmel is jól látható. Belőle több tornádó (tölcsér alakú ciklonális örvény, ami 
a megfigyelő számára törmelék gyűrűvel körülvett tölcsér alakú felhő) is 
kicsöppenhet. 

A mezoléptékű konvektív rendszerek (MKR) a felsorolt konvektív alapegységekből 
épülnek fel. Két nagy csoportjuk ismeretes, a vonalba rendezett mezoléptékű 
konvektív rendszerek (VMKR) és a cirkuláris rendszerű mezoléptékű konvektív 
komplexumok (MKK). A VMKR-ek legismertebb típusa az instabilitási vonal (IV). 

Az IV a vonalas alakzatba rendezett zivatarokból kiáramló hideg levegő és a 
környező meleg levegő választófelületének a talajjal alkotott metszésvonala. 
Legismertebb formája a hidegfront előtti ún. prefrontális IV. 

A felhőalap magas, a zivatarból leáramló levegőnek nagy a párolgási vesztesége. Ez 
tömegtöbbletet eredményez a zivatarfelhő alatt, ami légnyomás-növekedést okoz. Az 
IV mögött magas nyomású terület alakul ki, amit zivataros magas nyomásnak 
nevezünk (ZM). Minél nagyobb a ZM-ben a nyomás, annál erősebb a talajközeli 
szélroham. Magyarországi IV-k esetéhen a szélroham erőssége 35-40 m/s is lehet. 

Az MKR-ek másik nagy csoportját az MKK-k alkotják Ezek az infravörös (IR) 
műholdas felhőképeken a nagy kiterjedésű elliptikus felhőpajzsok (cirrus felhőkből) 
alatti intenzív zivatarok szupercellás szerkezettel. Sokszor egy hatalmas szupercella 
köré vagy U alakba rendeződhetnek. Az MKK-kat nagy csapadékmennyiség, 
jégverés, örvénylő szupercelláikat tornádók kísérik. A Kárpát-medencét elég gyakran 
látogatják MKR-ek vagy esetenként itt is keletkeznek például MKK-k. 

A gyakorlati előrejelző szolgálatban a felsorolt képződményeket a szinoptikusnak fel 
kell ismernie. A mezoléptékű struktúrák esetében, a reguláris talajközeli 
megfigyelésekből ez sokszor elég nehéz feladat volt, de a radar- és 
műholdmegfigyelések elől már nem tudnak elbújni ezek az objektumok. 

 
Az időjárás előrejelzése 

Az időjárás előrejelzésének elméletileg a légköri képződmények valamennyi 
skálájára kellene előrejelzést adni. A makroléptékű folyamatok előrejelzését a 
meteorológia alapegyenleteinek numerikus megoldásai szolgáltatják, amelyek 
alkalmanként nem elég "időjárás-érzékenyek", különösen a közöttes (frontálzónák) 
és mezoskálán. 

A meteorológusnak észre kell vennie, ha a mezők tényleges fejlődése eltér a 
numerikus előrejelzéstől. Korrigálásra a dinamikus meteorológia diagnosztikai 
egyenleteinek megoldásai adnak lehetőséget. Az egyenletek egyes tagjai megadják 
a fejlődés fő mozgató tényezőit, mint pl. az örvényáthelyeződés, a vertikális 
mozgások stb. 

A mezoléptékű jelenségek numerikus előrejelzése ma még csak nagyon rövid távra 
lehetséges. A mezoléptékű képződmények előrejelzésében a radar és a műholdak 
képi információinak felhasználása azt jelenti, hogy ezeket a képeket a konceptuális 
modellekkel kell értelmezni. A jó konceptuális modell egyesíti a szóban forgó 



jelenség legfőbb fizikai-dinamikai mozgatóit. Browning az egészen rövid távú 
előrejelzésekre, amelyek a mezoskála tartományba tartoznak, a nowcasting 
elnevezést javasolta. Ez "a jelenlegi időjárás részletes leírása és extrapolációja két 
órával előre". Az előrejelzési tartomány kijelöléséhez nem lehet mereven 
ragaszkodni. Egy instabilitási vonal esetleg 12 órára is előre jelezhető, egy tornádó 
meg talán fél órára. A nowcasting nem általában szól arról, hogy zivatar lesz, hanem 
regionálisan részletezi a várható kifutószélnek a sebességét, a csapadékintenzitást 
és mennyiségét, a jégesőt stb. 

A magyar meteorológiai szolgálatban elsősorban a Balatoni Viharjelző Szolgálat 
alkalmazza a mezoszinoptika eredményeit, különösen az IV-k előrejelzésében. 
Ennek már három évtizedes gyakorlata alakult ki, miközben új kutatási eredményeket 
is felhasználnak más mezoléptékű objektumok előrejelzése során. 

A légköri képződményekről ezúttal nyújtott áttekintésünket befejezve nem kerülhető 
el annak beismerése, hogy az sokszor a szóban forgó jelenségnek csak a felületét 
érinti. Ennek ellenére talán remélhető, hogy egy-egy fátylat azért fellebbentettünk a 
légkör titkaitól. A szinoptikus meteorológus pedig, akár kutató, akár gyakorlati 
előrejelző, naponta szembesül a légkör titkaival. 

  
 


