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1960-1996 

• 1960 előtt: észlelési naplók, klímakönyvek, 

évkönyvek 

 

• 1960-tól kezdődően: adatfájlok, programok 

 

• 1980-as évek: TPA számítógépek 

 

• 1994-96:  

• SUN 10/30  

• ORACLE 7.0.16 
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1996-2001 

• HP K200, ORACLE 7.3  
• Programmer 2000 

• Developer 2000 (FORMS 4.5; GRAPHICS 2.5; REPORTS 
2.5) 

• META, SYNOP, KLIMA, AUTO rendszerek 
tervezése 
 META: egyedi azonosító 

földrajzi elhelyezkedés, mérési program, 
állomástörténeti feljegyzése 

 SYNOP 

 AUTO  

 KLIMA:  

• csapadéklapok bevitele és ellenőrzése 

• Két-három terminusos észlelő állomások adatai 
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1996-2001 

• MENU program  

 

• HP L2000, ORACLE 8.1.6 

• Származtatott adatok 
• Órás (HOUR) 

• Napi (DAILY) 

• Havi (MONTHLY) 
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2002-2003 

• 2002-től: NOS adatok 

• minden órában friss betöltés 

• az adatbázis 7/24 órában működik 

• elsődleges adatforrás 

• az előrejelzői munkában is alapvető szerepe van, már nemcsak 

éghajlati igényeket elégít ki 

• SYNOP, METAR, SPECI táviratok készítése 

 Levegőkémiai adatok 

• INDA (INteractive Data Access) 

• adatbevitel 

• adatlétezés 

• Lekérdezések 
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2004-2007 

• MOL tábla 

• Automatikus adatszolgáltatások 

 AEROSOL adatok 

• Optimalizáció  
• lekérdezés-optimalizáció 

• táblaméretek és hozzáférések kapcsolatának vizsgálata 

• index állományok helyének minimalizációja 

• TAC2TDCF (SYNOP helyett BUFR) 

• „Éghajlati adatsorok CD-n” ingyenes kiadás 

• Hazai és külföldi földfelszíni adatokat tartalmazó netCDF  

• Napijelentés megújítása 

• meteorológiai adatbázis (CLDB) portolása  
• HP RX7620 

• ORACLE 9.2.0.8 

 



www.met.hu 

2008-2009 

• 2008. február: 10 perces adatok, GPRS 

• 10 perces adatok netCDF 

• Csapadéklapok bevitele vidéki állomásokon 

• Havijelentés automatikus 

 Légszennyezettség adatok (OLM)Budapest  

 Balatoni széladatok 

 Országos és városi előrejelzések  

• UV-B napi menet előrejelzés 
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2010-2013 

 BUFR adatok 

• Új netCDF állományok (SYNOP BUFR; napi) 

 Légszennyezettség vidék 

• Három- és négyterminusos klíma állomások 
adatainak rögzítése 

• „A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más 
természeti kockázatok kezeléséről” szóló törvény 

• Napfénytartam számítása globálsugárzás alapján 

 Villám adatok 

 Pollen adatok (OKI)  

 



www.met.hu 

2014 - 2015 

• MISH interpoláció (széllökés térkép)  

 Vízügyes hálózat adatai 

• „EKOP-1.1.12 Komplex Mezőgazdasági 

Kockázatkezelési Rendszer ” 

• Felkészülés az ORACLE verzióváltásra 

• ORACLE 11.2.0 

• AS 10.1.2 
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Érdekességek 

• adatbázis belső felhasználóinak száma: 224 

• adatbázis mérete: ~105 GB, ebből kb. 80 GB a valódi adatsor 

• operatívan használt táblák száma: több mint 200 db 

• legnagyobb méretű tábla: AUTO ~12 GB 

• legtöbb sort tartalmazó tábla: AUTO több mint 113 millió sor 

• legrégebbi adat: 1856.04. Budapest belterület 

• leghosszabb adatsor: 1856.04 - máig Budapest belterület 

• legalább 100 éves adatsorral rendelkező állomások:  

• klíma: 25 

• csapadék: 106 
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