Magyarország kistérségi időjárási
veszélyjelző és riasztó rendszerének
kiépítése és üzemeltetése

A társadalom világszerte egyre
érzékenyebb az elemi csapásokra
A légköri folyamatok által keltett
veszélyek miatt felértékelődik az
előrejelzések, veszélyjelzések szerepe
Egyre nagyobb az igény a veszélyes időjárási
helyzetek előrejelzésére, veszélyjelzésre, a
meteorológia nélkülözhetetlenné vált egy ország
társadalma, gazdasága számára a biztonság
növelése érdekében, a kockázatok mérséklésében.
A Kárpát-medence éghajlatához hozzátartoznak az
időjárási szélsőségek: pusztító szélviharok,
villámárvizet okozó felhőszakadások, forróságot
előidéző hőhullámok, aszályos időszakok,
rendkívüli hidegek.

Az OMSZ veszélyjelzési rendszere
Hogyan készül az időjárási veszélyjelzés?
A riasztás két lépcsőben történik:
•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 az figyelmeztetésben 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 veszélyes időjárási esemény
típusától, illetve az időjárási helyzettől függ, hogy már közvetlenül a veszélyes
időjárási esemény kialakulása előtt pár órával, vagy éppen csak a veszélyes
időjárási esemény kialakulásának felismerésekor adható ki a riasztás.

Milyen veszélyességi szinteket
különböztetünk meg?
A riasztások során 3 veszélyességi szintet különböztetünk meg.
Ha nem várható veszélyes jelenség, az adott térség zöld színnel jelenik meg.
Sárga szint: Ebbe a kategóriába soroljuk azokat a viszonylag gyakori, és nem
szokatlan jelenségeket, melyek potenciálisan már veszélyt jelenthetnek, ezért
tanácsos elővigyázatosnak, óvatosnak lenni, főként az időjárási hatásoknak
jobban kitett tevékenységek során.
Narancs szint: Veszélyt hordozó időjárási jelenség, amely káreseményekhez
vezethet, vagy akár személyi sérülést, balesetet is okozhat. Érvényben lévő
veszélyjelzés esetén legyünk nagyon körültekintőek, vigyázzunk saját
biztonságunkra és értékeinkre.
Piros szint: Veszélyes, komoly károkat okozó, sok esetben emberi életet is
fenyegető időjárási jelenségek, amelyek rendszerint kiterjedt területeket
érintenek. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk különös figyelemmel
értékeinkre és saját biztonságunkra. Folyamatosan kísérjük figyelemmel a
legfrissebb hivatalos meteorológiai információkat.

Milyen időjárási eseményekre
adunk veszélyjelzést?
Riasztás, figyelmeztetés
Nagy csapadékra figyelmeztetés

Speciális figyelmeztetés

Megcélzott fejlesztések
Az időjárási veszélyjelző rendszer jobb és hatékonyabb
működtetése érdekben – szakmai és informatikai
fejlesztések
Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv)
Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében:

Magyarország kistérségi időjárási veszélyjelző és riasztó
rendszerének kiépítése és üzemeltetése
Célunk egy olyan meteorológiai fejlesztés megvalósítása volt,
amely a veszélyes időjárási esemény által veszélyeztetett
terület jobb behatárolását teszi lehetővé.

A projekt célkitűzései
Kistérségre lebontott riasztás
A veszélyjelzések beválásának növelése (nagyobb
felbontású modell + módszertani fejlesztések)
Infrastruktúra biztosítása az információk
szétosztására

A fejlesztés:
1. Új szuperszámítógép beszerzése, beüzemeltetése: lehetőséget adott
a korábbinál lényegesen nagyobb tér- és időbeli felbontású
modellfuttatások elvégzésére – modellfejelsztésre, további
módszertani fejlesztésekre, automatikus riasztás felajánlására
2. Új rendszernek megfelelő adatbázis kialakítása, új riasztásokat kezelő
szoftver kifejlesztése - a felajánlott riasztások ellenőrzéséhez,
felülbírálatához, módosításához, jelzések kiadásához
3. A megnövekedett információ mennyiség (a kistérségekre lebontott
fokozatok, pareméterek) továbbítását (e-mail, ftp) biztosító, stabil
informatikai háttér megteremtése
4. Nem közvetlenül a pályázathoz kapcsolódóan: új honlap kialakítása a
veszélyjelzési információk megjelenítéséhez egyéb, kiegészítő
információkkal

Pályázati adatok
•

A projekt költségvetése 181.772.000 Ft, amelyből 168.139.100 Ft a
támogatott összeg, 13. 632.900 Ft-ot (KMR-re eső költség) az OMSZ
saját költségvetéséből fedez.

•

Előrejelzési módszertani fejlesztések – saját erőforrás

•

A számítógép kapacitás növelése, hogy térben és időben pontosabb
előrejelzések készülhessenek – pályázati forrás
A beruházások eredményeként az addig riasztási célra felhasználható
számítógépes kapacitást megtöbbszöröztük.

•

Web-es felület és szétosztó rendszer kifejlesztése a riasztások
terjesztéséhez – saját erőforrás

•

Projekt menedzsment: az OMSZ személyi állományából került ki

•

A költségek ~ 96%-át a számítástechnikai beruházások tették ki

A veszélyjelzés az OMSZ honlapján
(www.met.hu)

Köszönöm a
figyelmet!

