
Felhívás 
 

„Mérd az időt!” 
 

amatőr meteorológiai mérőhálózat program  
határon belüli és határon túli magyar iskolás csapatok részére 

 
 
Amennyiben érdekel környezeted megfigyelése és szeretnél saját magad készítette 
műszereken meteorológiai méréseket és észleléseket végezni, csatlakozz az Orszá-
gos Meteorológiai Szolgálat és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium „Mérd 
az időt!” programjához! 
Ha úgy döntesz, hogy velünk tartasz, győzd meg osztálytársaidat, barátaidat és ne-
vezzetek a versenyre! 
Kérjétek egyik tanárotok segítségét, akinek vezetésével lépésről lépésre felépítheti-
tek saját kis meteorológiai mérőállomásotokat és adatbázisotokat. 
Válasszatok csapatnevet és részvételi szándékotokat a mellékelt jelentkezési lapon 
küldjétek el a merdazidot@met.hu e-mail címre! 
 
Jelentkezési határidő: 2008. június 20. 
 
 
 
A program célja, leírása: 
A „Mérd az időt!” program első ütemében az általános és egyes középiskolák csapatainak 
részvételére számítunk. A „Mérd az időt!” a tananyaghoz kapcsolódó, interaktív, játékos 
együttműködésre szólít fel. A versenyben részt vevő diákoknak és vezetőtanáraiknak egy-
aránt szükségük lesz a kreativitásukra, ügyességükre, kitartásukra, környezeti, matemati-
kai, fizikai és technikai ismereteikre. 
A program célja, hogy a résztvevők baráti közösséget alkotva új ismeretek birtokába jus-
sanak, és értékes tapasztalatokat szerezzenek a környezeti mérések terén. Saját telepü-
lésük, városuk, életterük megfigyelésével felismerjék az emberi tevékenység következmé-
nyeit, így ösztönözve körükben a tudatos, a környezet iránt felelős gondolkodás kialakulá-
sát.  
 
A jelentkező csapatok feladata, hogy részletes útmutatás segítségével saját meteorológiai 
állomást készítsenek, majd azon meghatározott mérési program szerint mérjék, és 
internetes észlelőkönyvben rögzítsék az egyes meteorológiai paramétereket és adatokat. 
 
A csapatoknak részletes leírások és tervrajzok alapján szeptember 15-étől kéthetente kell 
egy-egy új meteorológiai műszert megépíteniük. Bár a műszerek készítésére vonatkozóan 
többféle specifikációt is adunk, az új, kreatív ötleteket szívesen fogadjuk. Az újrahasznosí-
tott eszközökből gyártott érdekes, de mérésre használható meteorológiai eszközöket a 
zsűri különdíjjal jutalmazza. 
 
A tervrajzokat az OMSZ honlapjáról (www.met.hu) lehet majd letölteni. A rajzok ismertetik 
a műszerek építéséhez szükséges eszközök lehetséges körét, azok beszerzési helyét, 
költségét és az építéshez szükséges instrukciókat is. 
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Egyes műszerek különféle fajtája is megépíthető, a megvalósítás nehézségi fokaira min-
den tervnél külön felhívjuk a figyelmet. Minden műszerfajtából csak egyet kell választani 
és elkészíteni. 
A meteorológiai állomásoknak hőmérsékletmérőből, légnyomásmérőből, csapadékmérő-
ből, szélirány- és sebességmérőből kell állnia.  
A csapatoknak minden műszerről, majd a teljes meteorológiai állomásról fotókat kell készí-
teniük, amelyeket a www.met.hu észlelőnaplójának erre kialakított részébe kell elhelyezni-
ük. 
A meteorológiai állomás felépítése után, határozott mérési program szerint kezdődhet meg 
az adatok gyűjtése, rendszerezése és tárolása.  
Az adatokat minden csapatnak a saját internetes észlelőnaplójába kell rögzítenie, ahová 
csak jelszóval lehet bejelentkezni! 
Becslésünk szerint a meteorológiai állomások a választott műszertípusok szerint körülbelül 
15.000 – 20.000 forintra tehető. Ezeket a költségeket a jelentkező iskoláknak kell finanszí-
rozniuk.  
 
Ugyancsak a www.met.hu portálról tölthetők majd le azok a szoftverek, amelyekkel a csa-
patok az általuk készített szélirány- és sebességműszerekből, hőmérőkből kigyűjthetik, és 
automatikusan továbbíthatják az eredményeket az elektronikus észlelőnaplóba. A légnyo-
más-, a csapadékértékeket, az időképet és a megfigyelt időjárási eseményeket (zivatar, 
jégeső, szivárvány stb.), manuálisan kell beírni az észlelőnaplóba, hiszen ezekhez emberi 
észlelés szükséges. Minden csapat eldöntheti, hogy kíván-e automatizálni a szél- és hő-
mérsékletmérésnél. 
 
A mérési program:  
 
Hőmérséklet mérése: 

• Naponta kétszer: reggel 7.00 és 8.00 között; délután 12.00 és 13.00 között 
 
Légnyomás mérése: 

• Naponta egyszer: délután 12.00 és 13.00 között 
 

 
Szélerirány- és sebesség mérése:  

• Naponta kétszer: reggel 7.00 és 8.00 között; délután 12.00 és 13.00 között  
 

Csapadék mérése: 
• Naponta egyszer: reggel 7.00 és 8.00 között  

 
 
Az időjárás jellegének meghatározása (napos, borult, szeles stb.): 

• Naponta kétszer: reggel 7.00 és 8.00 között; délután 12.00 és 13.00 között 
(az OMSZ által meghatározott piktogramok bejelölésével) 

 
Érdekes időjárási esemény: alkalomszerűen 
(pl.: ma délelőtt diónyi nagyságú jég esett; ma délelőtt egyszerre sütött a nap és esett az 
eső stb.) 
 
A programot támogató internetes rendszer gyűjti, tárolja és értékeli majd az adatokat, to-
vábbá segíti a csapatok közötti kommunikációt. 
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A www.met.hu az észlelőnapló és a fórum üzemeltetése mellett segítséget nyújt az adat-
gyűjtési módszerekhez, a mérések lebonyolításához.  
 
A következő funkciókat minden csapat élvezheti: 
 

• instrukciók/naptárak a projekt ütemezéséhez és az egyes részfeladatok lépéseihez, 
• rendezett adatgyűjtés és tárolás, 
• statisztika készítése a beérkező adatokból, 
• az adatok megjelenítése digitális térképen, 
• mérések közötti összehasonlítások lehetősége, 
• a program alatt összegyűlt fotók, leírások és egyéb dokumentumok tárolása, 
• fórumot biztosít a projektben részt vevők számára, így azok egymással folyamatosan 

információt cserélhetnek, 
• bemutatkozási lehetőség a csapatok és az iskolák számára. 
 
 
Részvétel és jelentkezés: 
A programra minden magyar határon belüli és határon túli iskola csapata jelentkezhet, 
akiknek tagjai nem töltötték be a 15. életévüket és rendelkeznek iskola-kerttel, udvarral. 
Egy iskola csak egy csapatot delegálhat. 
A csapatot csak vezetőtanár nevezheti, akivel a program során az Országos Meteorológiai 
Szolgálat munkatársai folyamatosan tartják majd a kapcsolatot. A vezetőtanár segítségére 
a gyerekeknek folyamatosan szükségük lesz. 
A jelentkezések beérkezése után az Országos Meteorológiai Szolgálat minden résztvevő 
számára visszaigazolást küld. 
A regisztrált csapatoknak részletes ismertetőt 2008. augusztus 25-ig küldünk, amely tar-
talmazza majd a www.met.hu észlelőnaplójába történő belépéshez szükséges jelszót. A 
csapatok az első belépéskor módosíthatják jelszavukat. 
Jelentkezni a felhíváshoz csatolt dokumentum kitöltésével és annak visszaküldésével le-
het. 
A jelentkezést csak vezetőtanár támogatásával és részvételével fogadjuk el. 
A nevezéseket és a programmal kapcsolatos kérdéseket a merdazidot@met.hu e-mail 
címre várjuk! 
A program híreiről rendszeresen olvashatnak a www.met.hu honlapon. 
 
Jelentkezési határidő: 2008. június 20. 
 
 
Határidők: 
Jelentkezési határidő: 2008. június 20. 
A jelentkezések visszaigazolása: 2008. június 25. 
Részletes ismertető kiküldése a jelentkezők számára: 2008. augusztus 25. 
A program kezdete: 2008. szeptember 15.  
 
A műszerek tervrajzai a következő időpontokban tölthetők le a www.met.hu portálról: 
 
Hőmérő: 2008. szeptember 15. 
Légnyomásmérő: 2008. szeptember 29. 
Szélirány- és sebességmérő: 2008. október 13. 
Csapadékmérő: 2008. október 27. 

Mérd az időt.doc 3 

http://www.met.hu/
mailto:merdazidot@met.hu
http://www.met.hu/
http://www.met.hu/


 
Rendszeres mérési program megkezdése:  
 
Hőmérsékletmérés: 2008. szeptember 29-től 
Légnyomásmérés: 2008. október 13-tól 
Szélirány- és sebességmérés: 2008. október 27-től 
Csapadékmérés: 2008. november 10-től 
 
A zsűri által figyelt mérési időszak 2008. szeptember 29-től, 2008. december 12-ig tart! 
 
Eredményhirdetés: 2009. január 5. 
 
Az időjárási paraméterek mérése és az adatok rögzítése a határidőkön túl is folytatódik.  
 
  
A győztesek és a zsűri 
A győztesekről meteorológusokból álló szakmai zsűri dönt. 
A zsűri 2009. január 5-én hirdet eredményt két kategóriában: 
 
- a legprecízebb, legalaposabb észlelési napló vezetése 
- legkreatívabb műszerkészítő 
 
Azok a csapatok (maximum 20-20 fő), amelyek a legkreatívabban oldják meg a műszer-
építéseket, az állomáslétesítést, illetve a határidőig a legkevesebb hiba, hiány nélkül küldik 
az észlelési adatokat, egy teljes napra az Országos Meteorológiai Szolgálat vendégei 
lesznek, és értékes mérőműszereket kapnak ajándékba.  
A zsűri a műszerekről készített fotók és az észlelési napló tartalma alapján dönt.  
 
További különdíjak is átadásra kerülnek. 
 
A zsűri tagjai: 
 

• Dr. Bozó László, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke 
• Buránszkiné Sallai Márta, szakmai elnökhelyettes 
• Németh Lajos – meteorológus, a TV2 időjárás-jelentője 
• Reisz András – meteorológus, az MTV időjárás-jelentője 
• Véber István – meteorológus, az RTL KLUB időjárás-jelentője 
• Vissy Károly – meteorológus, az MTV időjárás-jelentője 
 
Az eredményhirdetés 2009. január 5-én a www.met.hu honlapon olvasható. 
A győzteseket levélben is értesítjük.  
 
 
 
Várjuk jelentkezésüket! 
 
 
az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársai  
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