REPÜLÉSMETEOROLÓGIA

Megújult repülésmeteorológiai szolgáltatások
A növekvő légiforgalom és a fejlett meteorológiai információk, szolgáltatások iránti igény
nagy kihívás elé állította az Országos Meteorológiai Szolgálatot. Az OMSZ válaszul – a
nemzetközi légiközlekedés fejlődése által támasztott szakmai elvárásoknak megfelelően –
alakította át léginavigációs szolgáltatását, és hozta létre új repülésmeteorológiai portálját.
Az aviation.met.hu weboldal célja az, hogy megbízható és hiteles repülésmeteorológiai
információkat biztosítson az általános célú repülés részére, a pilóták gyorsabb
tájékozódásának és jobb felkészülésének érdekében. Az oldal megújult, széleskörű
repülésmeteorológiai információkkal bővült, felépítésével is elősegíti az időjárási helyzet
gyorsabb áttekintését, valamint mobil telefonról is könnyen elérhető.
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Időjárási tájékoztató
A gyorsabb tájékozódás és felkészülés érdekében az új Időjárási tájékoztató és regionális
előrejelzés - elsősorban vizuális információk használatával - könnyebb áttekintést ad a
felhasználó részére arról, hogy mely területeken, milyen időszakban van lehetőség a látva
repülés szabályai (VFR) szerinti repülésre, hol lesznek - az időjárási helyzet miatt - ezek
korlátozottak, illetve az adott térségben mikor nem ajánlott egyáltalán VFR repülés.
A tájékoztató szöveges részében olvasható a felhőzet- és csapadékviszonyokról, valamint
a repülésre veszélyes egyéb jelenségekről szóló előrejelzés. Ez alatt találhatók a
figyelmeztető térképek, amelyek 3 órás bontásban, 9 órás időtartamot lefedve készülnek el.
Ezek a repülés szempontjából veszélyes időjárási jelenségekre és paraméterekre
vonatkozóan nyújtanak információkat, a választó fülekre kattintva külön-külön is
megtekinthetők. Elérhető egy áttekintő térkép, az adott térségre vonatkozó, legmagasabb
fokozatú érvényben lévő jelzésről.

Időjárási tájékoztató és regionális előrejelzés aloldal

Az előrejelzések és térképek három óránként, de szükség esetén nagyobb gyakorisággal
frissülnek, biztosítva, hogy a felhasználók mindig a legpontosabb információk birtokában
hozhassák meg döntéseiket.
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LL SIGWX
A kisgépes repülés kiszolgálására az Országos Meteorológiai Szolgálat közép-európai
térségre előrejelzést, ún. alacsonyszintű szignifikáns térképet (LL SIGWX) készít. Az új
weboldalon modernebb külsővel és több információval jelenik meg, naponta három (06, 12,
18 UTC) fix időpontra vonatkozóan. Az elkészített produktum két részből áll. A térképen
feltüntetésre kerülnek a térségben lévő időjárási frontok, az eltérő időjárású körzetek és
azok határai, a szignifikáns időjárási elemek és a 850 hPa-os nyomási szint (~1500 m)
szélviszonyai (amennyiben a szélsebesség meghaladja az 7 m/s-ot).

Alacsonyszintű szignifikáns térkép
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Ehhez kapcsolódik egy táblázat, melyben megtalálhatók az elkülönített körzetekre jellemző
információk:


látási viszonyok,



időkép,



felhőzet (mennyisége, fajtái, alapjára és tetejére jellemző magassága),



turbulencia és jegesedés mértéke,



0°C magassága.

Az LL SIGWX-hez tartozó elkülönített körzetekre vonatkozó jellemző információk
táblázatos formában
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Táviratok
A honlapon továbbra is megtekinthetők:


a hazai repülőterek megfigyelései (METAR, SPECI),



a repülőtéri előrejelzések (TAF),



az alacsonyszintű (100 FL alatti) repülés részére, a veszélyes időjárási jelenségekre
vonatkozó területi előrejelzések (GAMET),



a veszélyes időjárási jelenség kialakulására figyelmeztető (AIRMET, SIGMET) táviratok.

Az előrejelzési táviratok (TAF, GAMET) esetében a kiadott, de még érvénybe nem lépő,
soron következő előrejelzések is láthatóak.

Táviratok aloldal
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Megfigyelések
Elérhetők a repülésre való felkészülést segítő térképes megfigyelési információk:


magyarországi QNH térkép,



közép-európai térségre vonatkozó kategóriás látástávolság és felhőalap térkép,



radarkép,



villámtérkép.

QNH térkép

Felhőalap térkép
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Modell előrejelzések
A weboldalon széleskörű általános és speciális repülésmeteorológiai modell előrejelzési
információk is megtalálhatók, könnyen értelmezhető, térképes formában:

Szélelőrejelzés vertikális metszete



szélelőrejelzések,



hőmérséklet-előrejelzés,



csapadék-előrejelzés,



0°C magasságának előrejelzése,



termik-előrejelzés (termik erősség, termik tető, Cu valószínűség, hőmérsékleti
gradiensek, hőmérséklet-hiány, LCL és CCL előrejelzés),



szél- és relatívnedvesség időbeli előrejelzés hőlégballon repülőknek, meghatározott
városokra,



szélelőrejelzés hullámrepülők részére meghatározott hullámterekre vonatkozóan.
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Termik tető előrejelzési térkép

Cu valószínűség előrejelzési térkép

Szél és a relatívnedvesség-előrejelzés vertikális metszete
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A repülésmeteorológiai portál használata regisztrációhoz kötött, amely lehetővé teszi a
felhasználónak a repülési dokumentáció összeállításakor, hogy igazolja, a repüléshez
szükséges meteorológiai információkat megismerte, beszerezte. A regisztráció feltétele a
felhasználási feltételek és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadása.
Az oldalon regisztrált felhasználók két módon érhetik el a tartalmakat: részleges, valamint
teljes hozzáféréssel. A részleges hozzáféréssel rendelkező felhasználók bármikor teljes
jogú felhasználókká válhatnak a Profil menüpontban történő adatmódosítással. A
felhasználó az előfizetés lejárta után, amennyiben nem hosszabbítja meg azt, kizárólag az
Időjárási tájékoztató, a Megfigyelések és a Táviratok menüben lévő információkat érheti el.
Részleges hozzáférés esetén, a regisztrációt követően csak az alapvető információk
(hazai repülőterek METAR, SPECI, TAF táviratai; a GAMET területi előrejelzés és az
AIRMET, SIGMET figyelmeztető táviratok; az Időjárási tájékoztató; valamint a Megfigyelési
térképek) érhetők el ingyenesen a felhasználó részére.
Teljes hozzáférés esetén, a regisztrációt követően az alapvető távirati információk mellett
további repülésmeteorológiai tájékoztatók (LL SIGWX, előrejelzési térképek) elérhetők,
előfizetési díjhoz kötötten.
Amennyiben bármilyen probléma felmerül a regisztráció, illetve az előfizetés során, kérjük,
írjon a penzugy@met.hu e-mail címre! Ha a banki utalással kapcsolatban van kérdése,
kérjük, az utalási bizonylat elektronikus másolatát csatolja a leveléhez!
További információ az aviation.met.hu honlapon található.

Országos Meteorológiai Szolgálat
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