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Meteorológiai előrejelzések jelentősége  

A Földön a természeti 
katasztrófák legnagyobb 

része meteorológiai eredetű 
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Általános rövid- és középtávú előrejelzések, kiadványok készítése  

 

Veszélyjelzés, tavi viharjelzés  

 

Repülésmeteorológia 

 

Kapcsolattartás a legfontosabb partnerekkel 

 

Speciális szolgáltatások a gazdaság különböző ágazatai, elsősorban a 

vízügy, a média, az energia, a közlekedés, ipar és a mezőgazdaság számára 

  

Az előrejelzések verifikációja  

 

Részvétel az előrejelzés területén kialakult nemzetközi együttműködésekben 

 

Fejlesztői feladatok: modell fejlesztés, szolgáltatásokhoz kapcsolódó 

fejlesztések, esettanulmányok pl. a honlapon 

 

Az OMSZ előrejelzési feladatai 
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+ + 

Hogyan készül az előrejelzés?  
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Analízis alapját képezi az OMSZ mérőhálózata 
10 percenkénti automata mérések (120 OMSZ-os+145 vízügyes) 

4 radar, villámlokalizációs rendszer adatok+ 

METÉSZ adatok!!! 
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Szinoptikus talajtérkép 

Magassági térkép 

rádiószondás megfigyelések 

felhasználásával 

Radar Műhold 

Analízis 
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Korlátos tartományú modellek 

OMSZ- szuperszámítógépén 

futtatott ALADIN/HU, AROME, WRF 

modellek, peremfeltételek az 

ECMWF-ből  

Globális modell 

ECMWF modell: The European Centre 

for Medium-Range Weather Forecasts: 

A világon a legjobb beválású globális modell!! 

ALADIN HU 8 km-es horizontális 

felbontás, 48-60 óráig  

 AROME: 2,5 km-es horizontális 

felbontás, 48-óráig szóló, nem-

hidrosztatikus.  

WRF: 2,7 km –es, 36 óráig szóló 

előrejelzés 

ECMWF:fő futás (HRES) felbontása 16 km, 

137 vertikális szint,  240 óráig szóló 

előrejelzés, 3 illetve 6 órás  bontásban.  

2016-tól 8-10 km-es felbontás!!! 

Kiegészítő szerep: GFS, német, angol (globális modellek), UMPL (angol-lengyel), 

környező országok ALADIN modell változatai (korlátos tartományú modellek) 

Az OMSZ-ban használt számítógépes előrejelzések 
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Számítógépes előrejelzések az OMSZ honlapján  

ECMWF, WRF, AROME 
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A beválás javulása folyamatos, de nem töretlen, az 

utolsó években a javulás lendülete kissé megtorpant 

1980-ban:4 

nap 

2011-ben:8-9 nap 

500 hPa szint magasságának a hibája az európai térségben 1980-2011 között (bal oldalon) és 

1998-2013 között (jobb oldalon). 

A modellek beválása évről évre javul! 
 (Az előrejelző beavatkozására  továbbra is szükség van!) 

1998-2013 

1980-2011 

Ma a 8. 9. napra ugyanolyan 

jó előrejelzést tudunk adni, 

mint 20 évvel ezelőtt a 3. 4. 

napra!! 
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Globális modellek összehasonlítása 2013 

szept. 27-től október 17-ig 
http://www.ecmwf.int/products/forecasts/d/charts 

A globális modellek közül az ECMWF a legjobb: a modell megelőzi az 

interneten szabadon hozzáférhető amerikai (GFS) modellt  

Egy-egy gyengébb 
beválású előrejelzés 

esetén is az ECMWF a 
kevésbé rossz! 



www.met.hu 

Előrejelzések típusai 
www.met.hu 

OMSZ előrejelzés:előrejelző szakember 

segítségével: alap produktumok a honlapon, 

speciális produktumok szolgáltatások keretében 

Automatikus előrejelzés: kizárólag 

számítógépes modell alapján bármely pontra (6 

órás bontásban) és térképes formában (3 órás 

bontásban). 

Valószínűségi előrejelzések: több  futás, modell 

alapján 
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Az előrejelzés munka folyamatainak jelentős részét sikerült automatizálni.  

A hagyományos szinoptikus térképek előállítását teljes mértékben, analizálását 90 %-ban 

automatizáltuk.  

A szolgáltatások terén ugyancsak jelentős automatizálás következett be. Ma a médiás 

szolgáltatásokat nem számítva, a fejlesztések révén a szerződések kb. 50 %-a teljesen 

automatikusan kerül el a megrendelőkhöz, és jelentős része csak kisebb szinoptikusi 

beavatkozást igényel.  

Lényegesen több ideje marad a meteorológusnak a szakmai munkára.  

A megjelenítő rendszerek fejlesztése révén, lényegesen több és a 

korábbiaknál összetettebb mezők, ábrák segítik a légkörben lejátszódó és a 

modellek által prognosztizált folyamatok megértését. Az időjárási helyzet 

függvényében a szinoptikusok akár 1000-nél is több mezőt  ki tudnak értékelni.  

Technikai fejlődés jelentős szerepet játszik az előrejelzések 

javulásában 
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Modellek alapmezőinek áttekintése: talajnyomás, szél, 

csapadék, relatív nedvesség és hőmérséklet különböző 

magasságokban 

Európai élvonalat képviselő hazai fejlesztésű megjelenítő 

rendszert (HAWK) használunk 

 (A Belga Meteorológiai Szolgálat is ezt a rendszert használja) 
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2011. 05. 08. 03 UTC 

Vertikális metszet modell előrejelzés alapján 

Feláramlás, nedvesség, szél, felhőzet a Nagykanizsa Nyíregyháza vonalban 

Európai élvonalat képviselő hazai fejlesztésű megjelenítő rendszert 

(HAWK) használunk 
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Európai élvonalat képviselő hazai fejlesztésű megjelenítő rendszert 

(HAWK) használunk 
Vertikális metszet modell előrejelzés alapján 

Feláramlás, nedvesség, szél, felhőzet a Nagykanizsa Nyíregyháza vonalban 

2011. 05. 08. 06 UTC 
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Vertikális metszet modell előrejelzés alapján 

Feláramlás, nedvesség, szél, felhőzet a Nagykanizsa Nyíregyháza vonalban 

Európai élvonalat képviselő hazai fejlesztésű megjelenítő rendszert 

(HAWK) használunk 

2011. 05. 08. 09 UTC 



www.met.hu 

Részletek: http://www.met.hu/idojaras/elorejelzes/valoszinusegi/alapok/ 

Ensemble (valószínűségi) előrejelzések  

Miért van szükség valószínűségi előrejelzésekre? 

 

A modell előrejelzések nem tökéletesek. Az előforduló hibák 

legfontosabb forrásai: 

  

  A modell felbontásához képest nem elég sűrű a megfigyelés (A 

műholdadatok egyre nagyobb mértékben kerülnek be a modellekbe, 

ezért is fontos az EUMETSAT tagság.) Emellett a megfigyelésekben is 

lehet hiba. 

 

 a numerikus modelleket alkotó differenciál egyenletek teljesen 

pontosan nem oldhatók meg. 

 

Megoldás lehet: ensemble  előrejelzések  (EPS:Ensemble 

Prediction System) 
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 Nem egy előrejelzést készítenek, a legjobbnak ítélt kiindulási feltételekkel és a legfinomabb 

felbontással, hanem több más előrejelzést is oly módon hogy ezek kiindulási feltételeit 
megváltoztatják. Szimulálják a kezdeti (analízis) hibákat  

 

 Amennyiben az így kapott előrejelzések között az eltérés többé-kevésbé kicsi marad akkor 

nagy az előrejelzés megbízhatósága 

 Amennyiben az előrejelzések teljesen széttartóvá válnak. akkor viszont kicsi az előrejelzés 

megbízhatósága 

 

Baja, 2013 március 4.   Szakmérnök 

képzés 

Nagy a 

bizonytalanság 

Kicsi a 

bizonytalanság 
Előrejelzések 

bizonytalansága 

nem csak attól függ, 

hogy milyen időtávú 

előrejelzésről van 

szó! 

Valószínűségi előrejelzés 

 „Az igazi tudás az, amikor tudjuk, hogy mit nem tudunk” 
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Valószínűségi előrejelzés az OMSZ honlapján is 
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1. T850 Klaszter átlag 1. Klaszter csap. átlag 

1. Klaszter rep. tag. 1. T850 Klaszter rep. tag 2. T850 Klaszter rep. tag 

2. T850 Klaszter átlag 2. Klaszter csap. átlag 

2. Klaszter rep. tag. 

Hideg,  

nedves 
Meleg,  

száraz 

2. klaszter átlaga és a rep. tagja által 

előrejelzett hőmérséklet: 14/17° C 

Meleg (száraz) variáció  

1. klaszter átlaga és a rep. tagja által 

előrejelzett hőmérséklet: 6/2 ° C  

Hideg (nedves) variáció  
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Nehézségek, (kihívások), dilemmák 

 

 A rövidtávon belül (12-36 órás  előrejelzések) ma már inkább csak a 

nehezen megfogható időjárási helyzetek okoznak nehézséget az 

előrejelzések készítésénél:konvektív helyzetek, inverziós szituációk, 

bizonyos helyzetekben a csapadék halmazállapot előrejelzése stb. 

 

 Középtávon folyamatos dilemma a 3-5 nap környékén hogy az EPS-re 

vagy a HRES modellre épüljön a prognózis (5.-7. nap után ez általában 

már nem kérdés) 
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A HRES (determinisztikus modell) hajlamos az ugrálásra, miközben az 

ensemble átlag nagyobb stabilitást mutat.                                       
(A tényleges mennyiség 7-8 mm)  

 HRES: 12 mm                            HRES: 0,5 mm                HRES. 10 mm 

EPS. átl: 5 mm                            Ens. átl: 4 mm                 Ens. átl: 4 mm  

12 óránként egymást követő futtatások fáklyadiagramjai 
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T850 előrejelzés október 6-ra. 

(tényleges érték:0,1 ) 

09.27.: HRES:0      Eps átlag:5 

09.28   HRES:16     Eps átlag:8  

09.29   HRES:-1     Eps átlag:4  

A HRES (determinisztikus modell) hajlamos az ugrálásra, miközben az 

ensemble átlag nagyobb stabilitást mutat.  
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Prognózisok kiértékelése 

 100% beválású előrejelzések még ultrarövidtávon belül sincsenek! 

 

 Modell alapú, napra, időjárási elemre lebontott előrejelzés  csak 7-10 napra 

előre adható 

 

 Az előrejelzések pontossága az időtartammal csökken 
 

Mit tud nyújtani az előrejelzés területén a meteorológia? 
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A prognózisok folyamatos, naprakész kiértékelése az 

automatikusan naponta előálló verifikációs tábla segítségével 

Célja: 

megismerjük a modellek viselkedését és típus hibáit 

előrejelzők tanulnak a saját hibáikból 
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Régiónként 

mutatja a 

modellek és az 

előrejelzők által 

készített 

prognózisok 

beválását 
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Évről évre jobbak az előrejelzések  

(2010, mint a legcsapadékosabb, és 2011, mint a legszárazabb év kilóg az általános trendből)  

Az előrejelzők javítanak a modellek eredményein elsősorban a 

hőmérséklet és a felhőzet előrejelzése esetében 

Éves komplex mérőszám 
(24-48 órás előrejelzés)  
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Ma már /általában/ a 4. 5 napra sem romlik le radikálisan az 

előrejelzések beválása  

2012-es verifikálási eredmények az előrejelzők esetében. (A 6 régió átlaga)  

0,8 

2,0 
1,4 
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Első lépcsőben készül egy, az adott napra, valamint a következő napra 

szóló, szöveges és térképes formában is megjelenő figyelmeztető 

előrejelzés, amelyben a legvalószínűbb veszélyes időjárási események várt 

térbeli és időbeli alakulásának leírását találhatjuk meg. 

 

 

Második lépcsőben, amikor a veszélyjelző meteorológus (a mérések, 

megfigyelések, modellek előrejelzései alapján) meggyőződik arról, hogy az 

időjárási feltételek adottak a figyelmeztető előrejelzésben már jelzett 

veszélyes időjárási események előfordulásához, akkor a bekövetkezés előtt 

általában 0,5-3 órával sor kerül a veszélyes időjárási eseményekre 

figyelmet felhívó, térképes formában megjelenő riasztás kiadására.  

A veszélyjelzés két lépcsőben valósul meg. 

Figyelmeztető előrejelzés/riasztás 

Veszélyjelzés, tavi viharjelzés 



www.met.hu 

Veszélyességi fokozatok 
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Meteoalarm országok 

Meteoalarm ajánlás: 

 
Narancs havonta egyszer 

Piros évente egyszer 

 

Az OMSZ gyakorlata ennek nagyjából 

megfelel, ha nem számítjuk a hőségre 

vonatkozó figy. Előrejelzéseket. 
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Riasztást adunk ki 

az esemény előtt 0.5-3 

órával 175 kistéréségre 

 Heves zivatarra 

 Szélre 

 Felhőszakadásra 

 Ónos esőre 

 Hófúvásra 

Figyelmeztető 

előrejelzést adunk ki 

az esemény előtt 12-24-

48 órával 19 megyére 

 Heves zivatarra 

 Szélre 

 Felhőszakadásra 

 Ónos esőre 

 Hófúvásra 

 Nagy mennyiségű esőre és 
hóra 

 Tartós ködre 

 Extrém hidegre (-15C, -20C, 
-25C) 

 Hőségre (25C/1 nap, 25C/3 
nap, 27C/1 nap, 27 C/3 nap) 

Milyen időjárási eseményekre szól a veszélyjelzés?  



Alapítva: 1870 

ORSZÁGOS  METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT 

előzetes figyelmeztetés megyei 
bontásban a mai napra. 
Kiadva:07. 11. 10:27-kor 

Riasztások 

04:29 

12:25 12:17 

13:23 

11:19 10:38 

14:28 

12:42 

15:12 17:05 

Összegzett radarkép 
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Előrejelzési szolgáltatások 

BM OKF, KKB NVK, ORFK, BRFK, HM OT 

Vízügy 

 

HC (HungaroControl) 

Energiaszolgáltatók 

Média  

Honvédség 

Közlekedés, ipar (építőipar) 

Mezőgazdaság 

 

Honlap 
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Részvétel a KKB NVK-ban 
.  
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Vízügy 

Ensemble átlag, fáklya szélessége, klaszter átlagok, reprezentatív tagok 

Fáklyák minden egyes 

vízgyűjtőterületre: előrejelzés 

bizonytalanságát mutatja 
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Repmet 

     Terveink szerint 2015-ben teljesen megújul a regionális előrejelzés és kisgépes 

szignifikáns térkép, valamint az online repülésmeteorológiai információ 

szolgáltatás is. A HAWK3 segítségével modernebb külsővel és többlet 

információval készül majd el a kisgépes szignifikáns térkép, és a pilóták 

részére gyorsabb tájékozódást, a felkészülésüket jobban segítő, teljesen 

megújult regionális előrejelzést, repülésmeteorológiai térképeket fogunk 

szolgáltatni.  
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Média 
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Energia szolgáltatók 

Szoros kapcsolat a középhőmérséklet és a napi gázfogyasztás között 

/hazai példa, FGSZ Zrt., 2010/  

Tátlag 
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24 órás előrejelzés órás és 

5 napos előrejelzés napi 

bontásban autópálya szakaszokra 

Közúti közlekedés  
Példa az Autópálya részére adott szolgáltatás 



Alapítva: 1870 

ORSZÁGOS  METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT 

Köszönöm a figyelmet! 

 


