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Meteorológiai Világszervezet  ‐ WMO
az ENSZ szakosított szervezete

Vezető szerep a gyakorlatban és nemzetközi együttműködésben időjárás, 
éghajlat, hidrológia és vízkészletek terén, valamint a kapcsolódó környezeti 
kérdésekben.

Célok
-világméretű együttműködés az állomáshálózatokban
-gyors meteorológiai információcsere kialakítása és fenntartása, 
informatikai rendszer
-észlelési szabványok kialakítása, egységes publikálás
-meteorológia alkalmazása a repülésben, hajózásban, vízügyi 
kérdésekben, mezőgazdaságban, bármely kapcsolódó emberi 
tevékenységben
-természeti katasztrófák hatásainak mérséklése
-meteorológiai kutatás és képzés



Meteorológiai Világszervezet  ‐ WMO

•183 tagállam

•6 régió:
– Afrika
– Ázsia
– Dél-Amerika
– Észak- és Közép-Amerika, valamint a Karib-térség
– Délnyugat-csendes-óceáni térség
– Európa

•mérése és megfigyelése
•megértése
•előrejelzése

az  IDŐJÁRÁS – nak
az  ÉGHAJLAT – nak és
a  VÍZ – nek



A WMO felépítése

1.Kongresszus – Congress
• a WMO fő politikájának meghatározása
• 4 évente ülésezik
• országok képviselői: Permanent Representative 

2.Végrehajtó Bizottság – Executive Council
•Kongresszus határozatainak végrehajtása 
• évente egyszer ülésezik

3.Területi szövetségek – Regional Associations (RA)
• regionális feladatok összehangolása a 6 régióban

4.Szakmai bizottságok – Technical commissions
• szakmai ajánlások

5.Titkárság –The Secretariat (Genf, regionális)
• Főtitkár – Secretary General

6.Alapdokumentumok – Policy documents



WMO Programok

WWW World Weather Watch Programme
WCP World Climate Programme

• WCASP – World Climate and Services Programme
• WCDMP – World Climate Data and Monitoring Programme

AREP Atmospheric Research and Enviroment Programme
AMP Application of Meteorology Programme
HWRP Hydrology and Water Research Programme
ETRP Education and Training Programmme
DPM Natural Disaster Prevention and Mitigation Programme
SAT WMO Space Programme



1. Commission for Basic Systems (CBS)
− Bonta Imre

2. Commission for Instruments and Methods of Observation (CIMO)
− Nagy József

3. Commission for Hydrology (CHy) 
− Bakonyi Péter – hidrológiai tanácsadó

4. Commission for Atmospheric Sciences (CAS) 
− Bozó László

5. Commission for Aeronautical Meteorology (CAeM)
− Fodor Zoltán

6. Commission for Agricultural Meteorology (CAgM)
− Elnök: Byong LEE (Koreai Köztársaság)
− Alelnök: Federica ROSSI (Olaszország)
− Dunkel Zoltán

7. Commission for Climatology (CCl)
− Bihari Zita

8. Joint WMO-IOC Commission for Oceanography and Marine Meteorology 
(JCOMM)

WMO Szakmai Bizottságok – Technical 
commissions



• Éghajlati szolgáltatások globális hálózata

• Repülésmeteorológia

• Fejlődő országok segítése – lehetőségek fejlesztése

• Megfigyelés

− WMO Integrated Global Observing System (WIGOS) 

− WMO Information System (WIS)

• Katasztrófakockázat csökkentése

A Világszervezet prioritásai 
és a CAgM 



Az Agrometeorológiai Bizottság (CAgM) 
alapvető feladatai

• Nemzetközi szabvány módszerek, eljárások;
• fórum a tudományos kérdések megvitatására;
• képzések támogatása;
• együttműködések más nemzetközi szervezetekkel;
• az aszály meteorológiai vonatkozásai;
• tanácsadás a mezőgazdaság számára

− természeti erőforrások megőrzése
− földhasználat
− növénytermesztés optimalizálása, termelési költségek csökkentése
− mezőgazdasági produktumok minőségi javulása
− időjárási és agrometeorológiai előrejelzések és figyelmeztetések használatának 
támogatása
− évszakhoz kötött betegségek, kártevők elleni küzdelem
− felkészülés az időjárás viszontagságaira
− növényzet, talaj és a légszennyezés közötti kölcsönhatások
− mezőgazdasági célú adatszolgáltatás követelményeinek megfogalmazása
− hatékony agrometeorológiai információterjesztési módszer bevezetése, tanácsok 
és figyelmeztetések a mezőgazdaság számára a tömegkommunikáción keresztül.



CAgM stratégiai tervének legfontosabb elemei 
2011‐14‐re

• Szolgáltatások továbbfejlesztése a mezőgazdaságból, 
állattenyésztésből, erdészetből, legeltetésből és halászatból élő
közösségek és partnerek részére;

• agrometeorológiai képzések támogatása regionális, nemzeti és lokális 
szinten;

• a kutatók, a tájékoztató szervezetek és a mezőgazdasági döntéshozók 
közötti tudás és tapasztalat csere továbbfejlesztésének támogatása;

• az erőforrások közös használatának támogatása a WMO tagállamok 
és más szervezetek között az együttműködés erősítése érdekében.



Megvalósítási stratégia

1. A Tagállamoknak nyújtott szolgáltatások mennyiségének és 
minőségének javítása (erőforrások közös hasznosítása)

− éghajlati szolgáltatás 
„Global Framework for Climate Services (GFCS)”

− közös agrometeorológiai információs központ: „WAMIS”
− regionális projektek
− nemzeti agrometeorológiai állomáshálózat: „NASNET”

2. Oktatás/Képzés/Szemlélet
− regionális képzési központok hasznosítása; RA VI: Firenze, Bet Dagan

3.CAgM tagok közötti kommunikáció javítása
− Agrometeorológiai Társaságok/társulások szövetkezése, INSAM
− szakértői munkacsoportok: éghajlat, élelmiszer, víz

4.Együttműködés nemzetközi programokkal és intézményekkel (FAO, UNCCD)



www.wamis.orgwww.wamis.org



DMCSEE – Dél‐kelet Európai Aszály Központ 
(Drought Management Centre for Southeastern Europe)

Fő célkitűzése, hogy koordinálja és előmozdítsa az aszály kockázatának felmérésére 
és csökkentésére irányuló eszközök és politikák fejlesztését, értékelését és 
felhasználását azzal a céllal, hogy növeljék az aszályra való felkészülést és 
csökkentsék az aszály okozta károkat. 



WAMIS soron következő feladatai

• Honlapon információk közzététele
− XML alapú szolgáltatás
− automatikus fordítás
− operatív alkalmazások.

• GRID portálon erőforrások közzététele
−előrejelzésen alapuló agrometeorológiai szolgáltatás 
kutatóknak / tájékoztató irodáknak
−agromet modellek online befogadása (pl.: DSSAT)
−numerikus időjárás-előrejelzési produktumok 
összekapcsolása agrometeorológiai alkalmazásokkal
−évszakos előrejelzések alkalmazása.



Nemzeti agrometeorológiai állomáshálózat, példa 
a Koreai Köztársaságból

Tall Tower Observation

Climate Change Monitoring

Climate Change Landmark

Water Cycle Monitoring

Boundary Layer Monitoring

GHG Background Monitoring
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INSAM – Agrometeorológiai Nemzetközi Társaság
(International Society for Agricultural Meteorology)



ChyCCl CBS

CAS JCOMMCIMO

Kapcsolódás a Szakmai Bizottságokhoz/ 
Regionális Szövetségekhez (RA)

CAgM összekötő a 
mezőgazdaságban 

érintett közösségek és a 
TC / RA-k között 



Éghajlati szolgáltatás és a CAgM munkái

ERŐFORRÁS 
FEJLESZTÉS
KÉPZÉS

MEGFIGYELÉS
NASNET,        

FENOLÓGIA

KUTATÁS 
MODELLEZÉS 
ELŐREJELZÉS

NWP/ AgMet

ÉGHAJATI 
INFORMÁCIÓ
HASZNÁLAT 

(WAMIS)

ÉGHAJLATI 
SZOLGÁLTATÁS

AgModel

Információ és 
produktum 
fejlesztés

Monitoring 
és elemzés

Produktumok 
igénylése

Kapcsolat más
WMO Bizottságokkal

Produktum
kiadás



További részletek 

a WMO-ról és programjairól, az 
agrometeorológiáról:

www.wmo.int
www.wamis.org

www.agrometeorology.org



Köszönöm 
szíves figyelmüket!


