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00  a változást nem figyelték meg vagy nem volt megfigyelhető. 

01  a  felhőzet általában szétoszlott vagy vékonyodott. Ez adandó akkor is,ha 

pl. Az utolsó óra folyamán pl. Több Ci lett,de az alacsony vagy a 

középmagas felhők mennyisége fogyott. 

02  az ég állapota nagyjából változatlan. 

03  a felhők általában kialakulóban vagy fejlődőben vannak. 

04  csökkentett látás füst miatt. Ebben az esetben a látás nem meteorológiai 

okokból ered. 

05  száraz légköri homály, látás 1-10 km között. Meg kell különböztetni a 

párásságtól. Párásság 80 % felett,légköri homály 80 % rel.nedv. alatt! 

06 az észleléskor a levegőben lebegő por, amely nem az állomáson vagy 

környékén emelkedett fel. 

07  az észleléskor por vagy homok, amelyet a szél kavart fel az állomáson 

vagy közelében. 

08  jól fejlett por vagy homokforgatagok láthatóak az állomáson vagy annak 

közelében az észleléskor, vagy az elmúlt órában láthatók voltak, de por-vagy 

homokvihar nélkül. 

09  por-vagy homokvihar az észleléskor az állomástól látótávolságban, ill. 

por-v. homokvihar az utolsó órában /de most nincs/. 

10  párásság. Látás 1-10 km között. 

11  sekély köd az állomáson,2 m-nél nem magasabb,foltokban. 

12  "" ,többé-kevésbé folyamatos. Mind a 11,mind a 12 típusnál kell,hogy a 

látástávolság szemmagasságban 1 km-nél NAGYOBB legyen,különben 

egyszerűen ködöt kellene adni! 

13  villogás, dörgés nélkül. 

14  felhőkből lenyúló csapadéksáv látható, de nem éri el a talajt. 

15  "", eléri a talajt 5 km-nél távolabb. 

16  "", 5 km-nél közelebb, de nem esik. 

17  dörgés hallható, de nem esik /száraz zivatar/. Villámlás nélkül is  

adandó!! 

18  szélrohamok az állomáson az észleléskor vagy az elmúlt órában. 

19  felhőtölcsér látótávolságban  



20  szitálás volt /a most következő kódokban (20-29) olyan jelenidők vannak, 

amiben jelzi  az észlelő, hogy ugyan az észlelt időben már nincs a jelenség, 

de az elmúlt órában volt/. 

21  eső volt. 

22  havazás volt. 

23  havaseső volt. 

24  ónoseső vagy ónos szitálás volt. 

25  záporeső volt. 

26  hózápor vagy záporszerű havaseső volt. 

27  jég-, jégdara, hódara-zápor volt. 

28  köd volt. 

 

29  zivatar volt/csapadékkal vagy anélkül !!/. 

 

30 -32  gyenge v. mérsékelt por v. homokvihar az elmúlt órában. 

30  gyengült 

31  nem változott. 

32  erősödött. 

33-35  az erős por v. homokvihar az elmúlt órában. 

33  gyengült. 

34  nem változott. 

35  erősödött. 

36-39  az állomáson hófúvás van. 

36   alacsony hófúvás,gyenge vagy mérsékelt. 

37   ", erős. 

38  magas hófúvás, gyenge v. Mérsékelt 

39  ", erős. 

 

 

40-49  Köd az észleléskor. Ködről 1000 m alatti látástávolságtól beszélünk. 

40  az észleléskor a távolban köd, amely az észlel? szintje fölé emelkedik, de 

az állomáson nincsen köd és nem is  volt az elmúlt órában. Az állomáson a 

látás nagyobb 1 km-nél !! 

41  köd foltokban vagy padokban. 

42-49  Köd az állomáson. 

42  az elmúlt órában gyengült, az ég látszik. 



43  ", az ég nem látszik. 

44  ", nem változott,az ég látszik. 

45  " ,nem látszik. 

46  " ,erősödött,az ég látszik. 

47  " ,nem látszik. 

48  zúzmarás köd, az ég látszik. 

49  ", nem látszik. 

 

 

CSAPADÉK AZ ÁLLOMÁSON 

/50-99/ 

  

 

 

50-59 szitálás  

50  megszakításokkal gyenge. 

51  folytonos, " 

52  megszakításokkal közepes. 

53  folytonos, " 

54  megszakításokkal erős. 

55  folytonos  " 

56  ónos szitálás,gyenge. 

57  ", közepes v. erős. 

58  szitálás és eső együtt,gyenge. 

59  ", közepes v. erős. 

 

 

60-69 eső. 

60  megszakításokkal,gyenge. 

61  folytonos, " 

62  megszakításokkal, közepes. 

63  folytonos, " 

64   megszakításokkal, erős. 

65  folytonos, " 

66  ónoseső, gyenge. 

67  ",közepes v. erős. 



68  havaseső v. szitálás és havazás, gyenge. 

69  ", közepes v. erős. 

 

 

 

70-79 havazás 

70  megszakításokkal, gyenge 

71  folytonos, " 

72  megszakításokkal közepes. 

73  folytonos, " 

74  megszakításokkal erős. 

75  folytonos, " 

76  jégtűk /köddel vagy anélkül/. 

77  szemcsés hó /köddel v. anélkül és csak Stratusból !!!!/. 

78  különálló csillagszerű hókristályok. 

79  fagyott eső. 

 

  

80  záporeső, gyenge 

81  ", közepes vagy erős. 

82  ", igen heves /felhőszakadás/. 

83  záporszerű havaseső, gyenge. 

84  ", közepes vagy erős. 

85  hózápor,gyenge. 

86  ", közepes vagy erős. 

87  záporszerű jégdara, hódara esővel, havasesővel vagy ezek nélkül, 

gyenge. 

88  ", közepes vagy erős. 

89  záporszerű jégeső esővel, havasesővel vagy anélkül, de nincs 

zivatar,gyenge 

90  ", közepes vagy erős. 

91  zivatar volt az elmúlt órában,de most nincs,gyenge eső az észleléskor. 

92  ", közepes vagy er?s   ". 

93  ", gyenge havazás, havaseső, jégeső, hó-vagy jégdara az észleléskor. 

94  ", közepes vagy erős                               " 

95  zivatar az észleléskor, gyenge vagy közepes esővel vagy havazással.          



96  "", jégesővel, hó-vagy jégdarával. 

97  ", erős esővel vagy havazással. 

98  ", por vagy homokviharral. 

99  ", erős jégesővel vagy hódarával, jégdarával. 

 

 

 

                                              

 

                                    

 

 

 

 

       
 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 
 


