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PP  2013/2014     IV. BLOKK   
 

Mivel a helyszíni program 14h-kor kezdődik, ezért az igazgató úr engedélyével az e.mailben jelentkező 

tanulók azon a napon   a 6 -7. óráról eljöhetnek.  

  

Későbbi évek szervezése érdekében a jelentkezés előtt a következők betartására kérünk minden 

érdeklődőt! 

 

1. Azok a diákok jelentkezzenek, akik előzetesen az osztályfőnökkel és az érintett szaktanárral is 

megbeszélik, eljöhetnek-e az óráról. 

2. Egyeztetik velük, mit és mikorra kell pótolni, s azt elvégzik. 

3. Regisztráció e-mailben.  

 

A jelentkező tanulók névsoráról a tanárok május 14. du. e-mailben tájékoztatjuk. 

 A névsort - kivételesen  - az induláskor ellenőrizzük. A ténylegesen megjelentek névsoráról a 

pedagógusokat május 16.pénteken levélben értesítjük. Igazolást csak  a programon ténylegesen 

megjelenő diákok kapnak!!! 

Köszönjük az együttműködést. 

 

 

„Munkahelyek látogatása” 

 

MÁJUS 15. (CSÜTÖRTÖK) 13:15h.: 

  

A  METEOROLÓGUS,  A  MÉRNÖK,  AZ  INFORMATIKUS …. 

egyik lehetséges munkahelye 

 

 

Vendéglátó intézmény: 

Országos Meteorológiai Szolgálat (www.met.hu) 

 

 

 

A program várhatóan 16:30h-ig tart. 

 

 

 

18 fő jöhet a csoporttal, ezért a jelentkezési sorrend fontos! 

 

 

Jelentkezés módja: 

 E-mailben a palyaorientacio@ejg.hu címen.  

 A jelentkezők válaszlevélben tudják meg, sikerült-e a 18 fős csoportba regisztrálniuk. 

 A válaszban egyúttal a találkozó helyét is egyeztetjük. 
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Meghívó  és  tájékoztató az OMSZ-tól---- 2.oldal 

 

 

Kedves Diákok! 

 

Szeretettel várunk Benneteket 2014. május 15-én 14 órától az Országos Meteorológiai Szolgálatnál! 

 

Látogatásotok alkalmával bepillantást nyerhettek a Szolgálat életébe, s egy szűk keresztmetszetet 

kaphattok intézetünkben folyó tevékenységről. A konkrét meteorológiai területek mellett olyan 

munkaköröket is bemutatunk, ahol a feladatok ellátáshoz nem feltétlenül meteorológus végzettség 

szükséges.  

 

Választ kaphattok többek között arra,  

…mi az Országos  Meteorológiai Szolgálatnál dolgozó informatikai szakemberek feladata,  

…. miért nem létezhet a meteorológiai tevékenység távközlési és informatikai eszközök nélkül. 

 Előadónk bemutatja azt is, hogy miként próbáljuk bevonni a Szolgálat életébe azokat a magánembereket 

- elsősorban fiatalokat -, akik a meteorológia iránt egy kis affinitást éreznek. 

Az adatok minden meteorológiai tevékenység alapját képezik, melyeket egy kiterjedt, szakemberek által 

állandóan ellenőrzött  mérőhálózat detektál hazánk területén. Milyen adatokról, adatcsoportokról van szó 

és vajon és milyen fázisokon átesve jutnak el a meteorológus "asztalára"?  

 

…A nagyközönség számára talán a legismertebb meteorológiai tevékenység az előrejelzés,  

…és a napjainkban egyre szélesebb körben ismertté váló veszélyjelzés 

...Hogyan készül általában előrejelzés, és milyen specifikus részei vannak (repülés meteorológia, 

veszélyjelzés, tavi viharjelzés).  

…Itt szót ejthetünk arról is, hol folyik ma Magyarországon meteorológusképzés és mit tanulnak azok, 

akik ezt a hivatást választják.  

…Az Országos Meteorológiai Szolgálathoz érkező, a múlt - vagy akár a jövő - időjárásával kapcsolatos 

megkeresésekkel külön részleg foglalkozik. Partnereink között magányszemélyek, hatóságok, ügyvédek, 

a legkülönfélébb cégek jelennek meg, nem beszélve a nagy energetikai cégekről.  

….Sok esetben, különösen tavasztól őszig a szabadtéri rendezvények biztosítása időjárási szempontból a 

meteorológusok feladata, akik első lépésként a Szolgáltatási Osztályt keresik meg.  

….Fontos feladatunk még a levegőkörnyezeti állapotok felmérése és éghajlati tanulmányok készítése.  

 

Minden terület egy-egy érdekes kihívást jelentő témát rejt. Bízunk benne, hogy ha nem is feltétlenül 

közvetlen módon, de akár a társ-tudományok, akár a partner-intézmények oldaláról, vagy akár az élet 

egyéb területén hasznosan tudjátok majd kamatoztatni az Országos Meteorológiai Szolgálatnál kapott 

információkat.       

 

 


