
A szinoptikus megfigyelési adatok 

kódolása és dekódolása:

a SYNOP távirat



A METEOROLÓGIAI TÁVIRAT TARTALMAZZA:

a légkör és a felszín állapotára vonatkozó

– mőszeres mérések adatait 

– és a vizuális megfigyeléseket.



VIZUÁLIS MEGFIGYELÉSEK

• Látástávolság: az a vízszintes távolság, amelynél valamely 

tárgy a hátterével majdnem teljesen egybeolvad, de még éppen 

felismerhetı. (Feltételezve, hogy a tárgy mérete, színe, 

megvilágítottsága alapján tiszta idıjárásban élesen elkülönül a 

háttértıl.) 

• Jelenlegi idı: az épen zajló, illetve az utolsó 1 óra folyamán 

elıfordult idıjárási jelensége(ke)t jellemzı paraméter. 

• Elmúlt idı: az észlelési idıpontot megelızıen, rögzített 

hosszúságú idıszakban lezajlott idıjárási jelensége(ke)t

jellemzı paraméter. 

• Talajállapot: a talaj felszínének fizikai tulajdonságait jellemzi 

(van-e rajta víz, hó, jég, nem fagyott-e stb.)

• Felhızet mennyisége (borultság; az égbolt felhıvel borított 

hányada nyolcadokban), a felhıalap magassága, a felhızet 
fajtája

• Légköri jelenségek



1842: Morse távíró- (telegráf-) szabadalma

Samuel Morse (1791-1872)
a festészet és szobrászat professzora

1840: Morse és Vail szabadalma rövid és hosszú jelekbıl álló kódolásra

a Morse-féle távíró

Alfred Vail (1807-1859)
mérnök

A KÓDOLÁS TÖRTÉNETE



A távíró terjedésével Karl Kreil és Henry Piddington
javasolta az új technika meteorológiai alkalmazását.

A METEOROLÓGIAI KÓDOK
KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE

A telegráfüzenetek (táviratok) ill. a rádiózás terjedése után a rádiótáviratok és a 
beszélgetések gyorsítására szimbolikus jeleket és rövidítéseket vezettek be.

A meteorológiai kódrendszert a Manual on Codes
(WMO-No. 306) rögzíti.

A Manual on Codes három fı fejezete megadja a kódok szimbólumsorozatát, a 
szimbólumok jelentését és a kódtáblázatokat.

Minden kód részekbıl áll (egy vagy több).

Minden rész szakaszokból áll.

Minden szakasz ötkarakteres csoportokból áll.



A SYNOP KÓDOK FELÉPÍTÉSE
A távirat egy részbıl és hat szakaszból áll. 

Az egyes szakaszok jelentése:

nulladik szakasz (section 0): azonosító adatok
(a szakasz kezdetének nincs külön jele);

elsı szakasz (section 1): a nemzetközi adatcsere megfigyelési adatai 
(a szakasz kezdetének nincs külön jele);

második szakasz (section 2): a tenger állapotára vonatkozó adatok 
(a szakasz kezdetének jele: 222);

harmadik szakasz (section 3): a regionális adatcsere megfigyelési adatai 
(a szakasz kezdetének jele: 333);

negyedik szakasz (section 4): regionális és nemzeti adatcserére kerülı 
megfigyelések az állomás szintje alatti felhızetrıl
(a szakasz kezdetének jele: 444);

ötödik szakasz (section 5): a nemzeti adatforgalom megfigyelései
(a szakasz kezdetének jele: 555).



A magyar szinoptikus állomások kódolási sémája
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A LEGGYAKORIBB SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE

a távirat típusának azonosítója:
AA = SYNOP, BB = SHIP, OO = SYNOP MOBIL, TT = TEMPii MM

jj MM a távirat részeinek azonosítója
XX = a távirat egy részbıl áll, AA = A-rész, BB = B-rész …

a hónap napja;

a megfigyelés (légnyomásmérés) idıpont-ja a legközelebbi 
órára kerekítve (UTC);

YY

GG

wi
a szélmérés jellegének és a szélsebesség 
mértékegységének jelzıszáma:

m/s csomó
becsült 0 3
mért 1 4



állomásszám;IIiii
információ a csapadékadat közlésérıl vagy elhagyásáról,
azaz a   csoportról:Ri

RRRRt6

0:   a csoport mind az 1., mind a 3. szakaszban megtalálható;
1:   a csoport az 1. szakaszban van;
2:   a csoport a 3. szakaszban van;
3:   nincs ilyen csoport a táviratban, mert nem volt csapadék;
4:   nincs ilyen csoport a táviratban, mert nem áll rendelkezésre

mérési adat.

információ az állomás típusáról (É = észlelıs, A = automata)xi
Kód típus információ

1 É van ilyen csoport a táviratban;
2 É nincs ilyen csoport a táviratban, mert nem volt szignifikáns jelenség;
3 É nincs ilyen csoport a táviratban, mert nem történt megfigyelés;
4 A van ilyen csoport a táviratban;
5 A nincs ilyen csoport a táviratban, mert nem volt szignifikáns jelenség;
6 A nincs ilyen csoport a táviratban, mert nem történt megfigyelés;
7 A a távirat a csoportot közli.117 aaaa WWww



a legalacsonyabb látható felhızet alapjának magassága az 
állomás szintje fölött:

0 0 m < felhıalap <     50 m;
1 50 m ≤ <   100 m;
2 100 m ≤ <   200 m;
3 200 m ≤ <   300 m;
4 300 m ≤ <   600 m;
5 600 m ≤ < 1000 m;
6 1000 m ≤ < 1500 m;
7 1500 m ≤ < 2000 m;
8 2000 m ≤ < 2500 m;
9 2500 m ≤;
/ nincs megfigyelési adat, vagy a felhıalap

az állomás szintje alatt van.

h



Horizontális (meteorológiai) látástávolság:

kód km kód km kód km
00 <0,1 56 6 81 35;
01 0,1 57 7 82 40;
02 0,2 58 8 83 45;
… … … … … …
50 5,0 80 30 89 >70;

kód km kód km
90 <0,05 95 2;
91 0,05 96 4;
92 0,2 97 10;
93 0,5 98 20;
94 1 99 ≥50.
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a borultság mértéke (azaz az égboltot borító felhızet mennyisége, 
bármilyen felhıfajtáról is van szó):

kód borultság
0 0;
1 1 okta vagy kevesebb, de nem 0;
2 2 okta;

… …
7 7 okta;
8 8 okta vagy kevesebb, de több 7 oktánál;
9 az égbolt nem látszik köd és/vagy más

meteorológiai jelenség miatt;
/ a borultságot nem lehet megállapítani, de

ennek oka nem meteorológiai jelenség.
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Az az irány, ahonnan a szél fúj, tízfokos egységekben:

kód szélirány kód szélirány
00 szélcsend;
01 5o – 14o; 35 355o – 4o ;
02 15o – 24o; 99 változó irányú szél;
… …

dd

ff A szél sebessége az segítségével megadott 
mértékegységben. wi



a hımérséklet elıjele:

kód
0 a hımérséklet pozitív vagy nulla;
1 a hımérséklet negatív;

ns

TTT a léghımérséklet értéke tized Celsius-fokban;

ddd TTT
a harmatpont értéke tized Celsius-fokban;

légnyomás az állomás szintjén tized hPa-ban

a tengerszintre átszámított légnyomás tized hPa-ban

Megjegyzés: 999,9 hPa-nál nagyobb értékek esetén
az ezres számjegyet elhagyjuk.
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a légnyomásváltozás jellege az utolsó 3 órában:

Megjegyzés: Automata állomások csak a * jelő kódokat használják!

a

alacsonyabb, mint 3 órával korábbanegyenletesen vagy változóütemben csökkenı7*

alacsonyabb, mint 3 órával korábban
nem változik vagy emelkedik, majd csökken, vagy 
csökken,majd gyorsan csökken

8

alacsonyabb, mint 3 órával korábban
csökkenı, majd állandó, vagy csökkenı, majd 
lassan csökkenı6

a 3 órával korábbinál alacsonyabb vagy egyenlıcsökkenı, majd emelkedı5

egyenlı a 3 órával korábbivalnem változik4*

magasabb, mint 3 órával korábban
csökkenı vagy nem változik, majd emelkedı; vagy 
emelkedı, majd gyorsan emelkedı

3

magasabb, mint 3 órával korábbanegyenletesen vagy változóütemben emelkedı2*

magasabb, mint 3 órával korábban
emelkedı, majd állandó, vagy növekvı, majd 
lassan növekvı

1

a 3 órával korábbinál magasabb vagy egyenlıemelkedı, majd csökkenı0

a jelenlegi légnyomása tendenciakód



az állomásszinti légnyomás változásának értéke az elmúlt 3 
órában tized hPa-ban;

a megfigyelés elıtt, a kóddal jelölt idıszak alatt lehullott 
csapadék mennyisége:

ppp
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kód menny. kód   menny. kód menny.

001 1 mm 990 nyom 995 0,5 mm
002 2 mm 991 0,1 mm 996 0,6 mm
… … 992 0,2 mm 997 0,7 mm
988 988 mm 993 0,3 mm 998 0,8 mm
989 989 mm 994 0,4 mm 999 0,9 mm

1 6 óra 4 24 óra 7 3 óra
2 12 óra 5 1 óra 8 9 óra
3 18 óra 6 2 óra 9 15 óra

Rt a csapadékmérési idıszak hossza a mérés elıtt:



00 – 49 : az észlelés idején nincs csapadékhullás;  

00 – 19 : az állomáson nincs csapadékhullás, és az utolsó órában nem is volt;

20 – 29 : csapadékhullás, köd vagy zivatar volt az utolsó órában,
de az észlelés idejére megszőnt;

30 – 39 : porvihar, homokvihar vagy hófúvás van az észlelés idején;

40 – 49 : köd vagy zúzmarás köd van az észlelés idején;

50 – 99 : az észlelés idején csapadékhullás van;

50 – 59 : esıszitálás;

60 – 69 : esı;

70 – 79 : nem záporszerő, szilárd halmazállapotú csapadék;

80 – 99 : záporszerő csapadék vagy csapadék zivatarral vagy elmúlt zivatarral;

jelenlegi idı észlelıvel mőködı állomás jelentése szerintww



elmúlt idı észlelıvel mőködı állomás jelentése szerint;
21WW

1:    az idıszak egy részében az égbolt felénél kevesebbet, egy részében annál többet
borított felhı;

0: az idıszak alatt az égbolt felét vagy annál kevesebbet borított felhı;

2: az idıszak alatt az égbolt felénél többet borított felhı;

3: porvihar, homokvihar vagy hófúvás volt;

4: köd, vagy 1 km-nél kisebb látással járó száraz légköri homály volt;

5: esıszitálás volt;

6: esı volt;

7: havazás vagy havas esı volt;

8: záporos csapadék volt;

9: zivatar volt csapadékkal vagy anélkül.



jelenlegi idı automata állomás jelentése szerint;

elmúlt idı automata állomás jelentése szerint;

a           , ha nincs ilyen, a            felhızet mennyisége;

az alacsonyszintő felhızet fajtája;

aa ww
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a középmagas felhızet fajtája;

a magasszintő felhızet fajtája;



az alacsonyszintő felhızet fajtája:
LC

1: Cu humilis vagy Cu fractus;
2: Cu mediocris vagy Cu congestus;
3: Cb calvus;
4: Sc cumulogenitus;
5: Sc;
6: St;
7: St fractus;
8: Cu és Sc;
9: Cb.

MC a középmagas felhızet fajtája:
1: As translucidus;
2: As opacus vagy Ns;
3: Ac translucidus;
4: Ac lenticularis;
5: Ac (felvonuló);
6: Ac cumulogenitus;
7: Ac és As;
8: Ac floccus vagy Ac castellanus;
9: kaotikus égkép.



HC a magasszintő felhızet fajtája:

1: Ci fibratus;

2: Ci spissatus;
3: Ci spissatus cumulonimbogenitus;

4: Ci uncinus;

5: Cs 45o alatt;
6: Cs 45o fölött;

7: Cs (teljes borultság);

8: Cs;
9: Cc.

GGgg a megfigyelés (a barométer leolvasásának) idıpontja
(óra, perc) UTC-ben;





ZCZC AAXX 18061
12840 11840 60507 10144 20127 39963 40124 55006 60022 79598 84964 90540

333 20108 31008 55064 70028 83956 81856     555 10090 55092 6018/= NNNN

1. az állomás helyének azonosítása
a térképen:
körrel körbekerítjük az 
állomáskarikát;

2. a borultság értékének megfelelı
satírozás: = 6;

3. a szélzászló megrajzolása: = 05; = 07;

4. a felhıalap kódjának felírása = 8;
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A rajzolás lépései egy példán keresztül

ZCZC: távirat kezdete; AAXX: SYNPO távirat és 1 részbıl áll;
18061: adott hónap 18-a, 06UTC, mért szélsebesség m/s-ban
12840: OMSZ, Kitaibel Pál u-i állomása; NNNN:távirat vége



5. a látástávolság kódjának felírása: = 40;
6. a hımérséklet felírása pirossal egész fokra 

kerekítve: ~ 14;

7. a harmatpont felírása pirossal egész fokra
kerekítve: ~ 13;

8. a tengerszintre átszámított légnyomás
(hegyi állomáson a geopotenciál)
utolsó 3 karakterének felírása:

~ 124;
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9. a nyomási tendencia
utolsó 2 (9,9 hPa/3óra
fölött utolsó 3) karakte-
rének felírása a változásra
utaló színnel: ~ 06;ppp

06



10. a nyomásváltozás jellegének megfelelı szim-
bólum felrajzolása a változásra utaló színnel:

= 5;
11. a jelenlegi idınek megfelelı szimbólum felrajzo-

lása: = 95;
12. az elsı elmúlt idınek megfelelı szimbólum

felrajzolása pirossal: = 9;
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12413. a második elmúlt idınek
megfelelı szimbólum
felrajzolása pirossal:

= 8;  

06

a

ww

1W

2W

14. az alacsony- (ha nincs, a
a középmagas) szintő
felhızet mennyiségének
felírása: = 4;  

4

hN



15. az alacsonyszintő felhızet kódjának megfelelı
szimbólum felrajzolása:       = 9;

16. a középmagas felhızet kódjának megfelelı
szimbólum felrajzolása:       = 6;

17. a magasszintő felhızet
kódjának megfelelı
szimbólum felrajzolása
pirossal: = 4;
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40

14

13
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18. a széllökés értékének

felírása bekarikázva
= 9;

06
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1. Állomáskarika

2. Borultság

3. Szélzászló

4. Hımérséklet

5. Harmatpont

6. Tengerszintre átszámított légnyomás

7. Nyomási tendencia
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A szinoptikus térkép analízise

1. KIEMELÉSEK (a jel felnagyítása):
- a CB felhızet kiemelése pirossal,
- a záporos csapadék kiemelése zölddel,
- a zivatarok, villámlás kiemelése pirossal.

2. SZÍNEZÉS (a jelenlegi idı analízise):
- a párásságot jelentı állomás áthúzása sárgával,
- az elmúlt csapadékot jelentı állomás áthúzása zölddel,
- a ködös területek satírozása sárgával,
- a csapadékos területek satírozása zölddel.

3. IZALLOBÁR- ÉS IZOBÁRANALÍZIS:
- az izallobárok analízise 1 hPa / 3 óra lépésközzel a változás 

jellegének megfelelı színnel, (a 0 izallobárt nem analizáljuk)
- az izobárok analízise 1 hPa lépésközzel fekete grafittal,
- az alacsony (AA) és a magas (MM) nyomású helyek jelölése.


