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Meteorológiai előrejelzések 

Hogyan készül a meteorológiai előrejelzés? 

Számítógépes előrejelzések, valószínűségi előrejelzések 

Előrejelzések kiértékelése

Előrejelzési szolgáltatások
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A Földön a természeti katasztrófák 

hány százaléka meteorológiai 

eredetű?

A:40%

B:60%

C: 80 % felett

Kérdés
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Meteorológiai előrejelzések jelentősége

A Földön a természeti 

katasztrófák legnagyobb 

része meteorológiai 

eredetű
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Hogyan készül az előrejelzés?

Számítógépes modellezés

Interpretáció

Nyers modell eredmények

Mérés, megfigyelés
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Mérés, megfigyelés (kiindulási állapot)

Hogyan készül az előrejelzés?



Mérés, megfigyelés (kiindulási állapot):szinoptikus állomások

Hogyan készül az előrejelzés?



Mérés, megfigyelés (kiindulási állapot)

Hogyan készül az előrejelzés?
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Szinoptikus talajtérkép

Magassági térkép 

rádiószondás megfigyelések 

felhasználásával

Analízis: megfigyelések 

felhasználásával készülő alapmezők
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Távérzékelési eszközök: műhold, radar, villám

2019. június 27. 15:25-30 UTC

A napokban újult 
meg az OMSZ 
villám lokalizációs 
rendszere!



www.met.hu

A hazai  analízis alapját képezi az OMSZ mérőhálózata 
10 percenkénti automata mérések (120 OMSZ-os+145 vízügyes)

4 radar, villámlokalizációs rendszer adatok+

METÉSZ (amatőr) adatok!!!
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METÉSZ mérések

Bárki becsatlakozhat!
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Számítógépes előrejelzések

A rövid-, és a középtávú előrejelzések döntően ma már a számítógépes 
előrejelzések alapján készülnek

Elmélet (Richardson, Neumann):ennek alapjai a légkör hidro-termodinamikai 

egyenletrendszerek (parciális differenciálegyenletek) : ezeket teljesen 

pontosan nem tudjuk megoldani

Megfelelő mennyiségű és minőségű adathalmaz

Számítógép kapacitás

Folyamatosan növekvő számítógép kapacitás:egyre tökéletesebb, egyre 

finomabb felbontású, egyre gyorsabb futtatású modellek
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Korlátos tartományú modellek

OMSZ- szuperszámítógépén futtatott 
modellek, peremfeltételek az ECMWF-

ből 

Globális modell

ECMWF modell: The European Centre 
for Medium-Range Weather Forecasts:

ALADIN HU 8 km-es horizontális 
felbontás, 48-60 óráig 

AROME: 2,5 km-es horizontális 
felbontás, 48-óráig szóló, 

WRF: 2,7 km –es, 36 óráig szóló 
előrejelzés

ECMWF: fő futás felbontása 9 km, 137 
vertikális szint,  240 óráig szóló előrejelzés, 

3 órás  bontásban. 

Kiegészítő szerep: amerikai, német, angol (globális) modellek

A globális modellek közül az ECMWF (európai modell) a legjobb: megelőzi az interneten szabadon 
hozzáférhető amerikai (GFS) modellt 

Az OMSZ-ban használt számítógépes előrejelzések
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500 hPa szint magasságának a hibája az északi hemiszférában 1981-2017

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

Ma a 7. napra ugyanolyan jó 

előrejelzést tudunk adni, mint 

20 évvel ezelőtt a 3. 4. 

napra!!

1980-90-ben:3- 4 

nap

2011-17-ben: 

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

Piros vonal: 500 hPa 

(5500 m) magasságának 

a RMS-e (négyezetes 

közepe)

a 6. nap esetében. 

Kék vonal referencia: 

mintha nem változott 

volna a modell 



Számítógépes előrejelzések az OMSZ honlapján 
ECMWF, WRF, AROME
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Előrejelzések típusai a honlapon
www.met.hu

OMSZ előrejelzés:előrejelző 

szakember segítségével: 

térkép, grafikon

Térképes 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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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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Megfigyelési hálózat a Földön
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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!

Ensemble (valószínűségi) előrejelzés

„Az igazi tudás az, amikor tudjuk, hogy mit nem tudunk”
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Fáklya diagram az OMSZ honlapján
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Új ensemble produktumok

Csapadék halmazállapot, tapadó hó valószínűség

Tapadó hó valószínűség
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Új ensemble produktumok
Meteogram, látástávolság előrejelzés
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Új ensemble produktumok 
Külföldi film gyártók részére készülő meteogramok

A 0,1 és a 2 
mm csapadék 
valószínűsége
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OMSZ által kifejlesztett klaszterezési eljárás

Klaszterezési eljárás 

közép-európai térségre
„
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The 2. cluster mean
/Cl2_m/ and the repr. 
memb. of the 2. cluster
/Cl2_r/: 14/17° C
Warm version 

850hPa T

Clustering made by OMSZ

Cl1_m: 7 ° C 
Cl1_r  : 2 ° C
Cold version 

OMSZ által kifejlesztett klaszterezési eljárás
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Csapadék fajta előrejelzés
18.03. 2018 00 UTC+24h

ECMWF forecast was successful at the southeastern part of Hungary. AROME – which uses 
ECMWF boundary conditions - was also realistic. 
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New meteogram product was developed at OMSZ, showing the evolution of the precipitation type for 
a selected city. In this case we can see that the precipitation type in Miskolc (Northeastern-Hungary) 
will be mostly snow, but in Szeged (South-Hungary) will be mostly rain and freezing rain at  March 

16.03. 2018, 00 UTC.

Csapadék fajta előrejelzés
16. 03. 2018 00 UTC+24h
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4 hetes előrejelzés az ECMWF modell alapján
Készült 2017. 01. 02

http://met.hu/idojaras/elorejelzes/europai_elorejelzes/

Tényleges: -4,8 fokos anomália
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Manapság egy nehezebb időjárási 

helyzetben az előrejelző 

meteorológus hány mezőt néz át, ha 

egy rövidtávú előrejelzést készít?

(Egy térképen 3-5 mezőt is meg tudunk jeleníteni egyszerre!)

A:50 

B:500

C: több, mint 1000

Kérdés
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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 egyes médiás
szolgáltatásokat nem számítva, a fejlesztések révén a szerződések nagyobb része teljesen
automatikusan kerül el a megrendelőkhöz az előrejelzők által szerkesztett mezőkből.

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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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



www.met.hu

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
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Vertikális időbeli metszet (10 napig) Budapestre 
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ORSZÁGOS  METEOROLÓGIAI SZOLGÁLATAutomatizálás egyik eszköze a mezőszerkesztés:Modell által 

felajánlott mezőt az előrejelző módosítja 

Szerkesztett, Bp:24,3

Eredeti mező, Bp 23,6



Prognózisok kiértékelése
naprakész, automatikus

Célja:

megismerjük a modellek viselkedését és típus hibáit

Előrejelzők tanulnak a saját hibáikból

Napi verifikációs 

tábla

Régiónként 

mutatja a 

modellek és az 

előrejelzők által 

készített 

prognózisok 

beválását
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Prognózisok kiértékelése

Évről évre jobbak az előrejelzések

Komplex mutató: minden paraméter figyelembe van véve, minél magasabb a 

mutató, annál jobb az előrejelzés 

Az előrejelzők javítanak a modellek eredményein elsősorban a 

hőmérséklet és a felhőzet előrejelzése esetében
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A következő napra szóló maximum hőmérséklet előrejelzés 

esetében 2018-ban mekkora volt az átlagos abszolút hibája 

az előrejelző által készített prognózisnak?

A: 2 fok

B:1 fok

C:0,8 fok

Kérdés



www.met.hu

Prognózisok kiértékelése

IEO:előrejelző, a többi különböző számítógépes modell
Az előrejelzők a hőmérséklet és kismértékben a felhőzet esetében javítanak a 

modellek eredményein
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Prognózisok kiértékelése
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Kérdés

Az alábbiak közül melyik igaz?

A:Az OMSZ riasztást ad ki az esemény előtt 3-8 órával 19 megyére: zivatarra,70 

km/óránál erősebb szélre, felhőszakadásra,ónos esőre, hófúvásra

B: Az OMSZ figyelmeztető előrejelzést ad ki az esemény 12-24-48 órával 175 

járásra zivatarra,70 km/óránál erősebb szélre, felhőszakadásra,ónos esőre, 

hófúvásra

C: Az OMSZ riasztást ad ki az esemény előtt 0,5 -3 órával 175 járásra 

zivatarra,70 km/óránál erősebb szélre, felhőszakadásra,ónos esőre, hófúvásra

D: Az OMSZ figyelmeztető előrejelzést ad ki az esemény előtt 0,5 -3 órával 175 

járásra zivatarra,70 km/óránál erősebb szélre, felhőszakadásra,ónos esőre, 

hófúvásra
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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
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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 kistérségre

 Zivatarra

 70 km/óránál erősebb szélre

 Felhőszakadásra

 Ónos esőre

 Hófúvásra

Figyelmeztető 

előrejelzést adunk ki

az esemény előtt 12-24-

48 órával 19 megyére

 Heves zivatarra

 70 km/óránál erősebb szélre

 Felhőszakadásra

 Ónos esőre

 Hófúvásra

 Nagy mennyiségű esőre és 
hóra

 Tartós ködre

 Extrém hidegre (-15C, -20C, -
25C)

 Hőségre (napi közép 25C, 
27C, 29 C felett)

Milyen időjárási eseményekre szól a 

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

Riasztások

04:29

12:2512:17

13:23

11:1910:38

14:28

12:42

15:12 17:05

Összegzett radarkép

Példa a veszélyjelzések kiadására 
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Segédlet a konvektív veszélyjelzési fokozatok 

kiadásához
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Segédlet a konvektív veszélyjelzési fokozatok 

kiadásához
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Példa néhány fontos diagnosztikai mezőre, amelyek 

a konvektív helyzetek előrejelzésénél fontosak

Instability
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Forecasting of severe convective events (suppercells)

Sreh: Strom relative helicity>200, 
SCP:Supercell composite parameter>1, 
Bunkers Right:motion vector of the 
predicted thunderstorms

VGP:Vorticity Generation  Par.<0,15 
EHI:>0,3

Max. Delta ThetaE>20° C

Példa néhány fontos diagnosztikai mezőre, amelyek 

a konvektív helyzetek előrejelzésénél fontosak
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• Empirical parameter, Blowing Snow Index 
(BSI) has been developed to indicate 
occurrence and intensity of such events 
(Somfalvi-Tóth et al., 2015)

• BSI= f(T)+f(Ts)+f(U)+f(G)+f(H)+f(ρH)

2m temperature

skin temperature

10m wind speed

wind gust

snow depth

snow density

BSI forecast for the 17-18 March 2018 
cold air outbreak upon ECMWF model 

inputs

Hófúvás előrejelzése BSI 
index alapján
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A Balatonnál másod fokú viharjelzés 

kiadására akkor kerül sor, ha:

A: a szél sebessége meghaladhatja az 50 km/órát

B: a szél sebessége meghaladhatja a 60 km/órát

C: a szél sebessége meghaladhatja a 70 km/órát

Kérdés
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Figyelem!!! – A tavi viharjelzés kritériumai mások, 

mint a veszélyjelzés kritériumai!

A veszélyjelzésnél a sárga (első szintű) riasztásnál a 
széllökések meghaladják a 70 km/h-t!!!

Első fok – A széllökések meghaladják a 40 km/h-t

Másod fok – A széllökések meghaladják a 60 km/h-t
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Előrejelzési szolgáltatások

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

HC (HungaroControl)
Energiaszolgáltatók
Média 
Honvédség
Közlekedés, ipar (építőipar)
Mezőgazdaság
Szabadtéri rendezvények (2017-ben több, mint 200) 

Honlap
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Részvétel az OT-ben vagy 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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Agrometeorológiai produktumok az OMSZ 

honlapján
https://www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/

Mérések:
Az elmúlt 1, 5, 10, 30, és 90 nap 
átlaghőmérséklete, 
csapadékmennyisége 
napfénytartam, sokévi átlagtól való 
eltérés

Nemzetközi 
elemzés

Szöveges elemzés 
az aktuális helyzetről és 
előrejelzés

Talajhőmérséklet, 
talajnedvesség, 
vízhiány

Műholdas vegetációs 
index

Előrejelzési térképek 10 
napig
Talajhőmérséklet, csapadék, 
hőmérséklet, szél
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Agrometeorológiai produktumok az OMSZ honlapján
https://www.met.hu/idojaras/agrometeorologia/

A fenti ábrán február 19-én készült nagy felbontású felvételeken látható a fejlettebb 

őszi vetések (főleg repce táblák) zöld színnel kiemelve Medgyesegyháza 

térségében. Az alsó ábrán a fenti területekből egy-egy részletet kinagyítottunk. Az 

NDVI index maximális értéke egészséges, jól fejlett növényzet esetén 0,9 körüli a 

vegetációs időszak csúcsán, csupasz talaj esetén pedig 0,0 közelében van az 

érték. Jelenleg az NDVI index ideális nagysága őszi káposztarepcében 0,6 körüli. 
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Az OMSZ feladatai:

A NAK által megvalósított jégkármérséklő rendszerrel kapcsolatban az OMSZ feladata 

a jégeső előrejelzése. Ez két lépcsőben történik. Első lépcsőben, alapvetően 

munkaszervezési célokból, egy előzetes figyelmeztető előrejelzés keretében megadjuk 

azokat a térségeket, ahol a következő 6-12-24 órában előfordulhat jégesőre riasztás, 

és azokat, ahol ennek minimális az esélye. 

A második lépcsőfok a jégesőre történő riasztás. Egy tetszőleges poligon megadásával 

prognosztizáljuk, hogy mely térségekben várható 2-3 órán belül kis, közepes és magas 

valószínűséggel jégeső, így a riasztásoknál négy kategória van 0 % (zöld), < 30 % 

(sárga), 30-60 % (narancs), > 60 % (piros). 

Az OMSZ feladata az egyes helyzetek utólagos szakmai kiértékelése is, például annak 

a kérdésnek a megvizsgálása, hogy az esetlegesen előforduló jégeső olyan konvektív 

rendszerhez (pl. szupercellához) kötődött –e, amely során az eljárás nem eléggé 

hatékony. 

Jégkárenyhítés az OMSZ és a NAK 

együttműködésében
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Kérdés

Ha márciusban 2 napon belül 7 fokkal 

csökken a napi középhőmérséklet, 

mennyit nő az ország gázfogyasztása?

A:10%

B:20%

C:40 % 
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Energiaszolgáltatók
Szoros kapcsolat a középhőmérséklet és a napi gázfogyasztás között

Az energiaszolgáltatók az elmúlt évben 20, az idei első félévben összesen 
hét tanulmányt rendeltek, melyek célja, hogy az OMSZ a számítógépes 
modellek újra futtatásával és a radar és a villám információk 
felhasználásával részletesen mutassa be az extrém időjárási események 
térbeli eloszlását. 

Előadások veszélyes időjárási jelenségekről, szakmai egyeztetések.
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Repülésmeteorológia
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A repülésmeteorológiai figyelmeztetési fokozatok

 Alap szint (zöld): A kisgépes repülést veszélyeztető , a repülés

végrehajtását korlátozó időjárási jelenség nem várható.

 I. szint (sárga): A veszélyt hordozó időjárási jelenség miatt a repülési

útvonal vagy magasság módosítása, esetleg a repülés elhalasztása

szükséges. Az ebbe a kategóriába sorolt időjárási események többnyire

nem gátolják, csak korlátozhatják a tervezett repülést.

 II. szint (piros): Veszélyes, a repülés biztonságos végrehajtását

akadályozó, rendszerint kiterjedt területet érintő időjárási események,

jelenségek bekövetkezése várható. A repülés végrehajtása meteorológiai

szempontok alapján nem ajánlott!

Időjárási tájékoztató és regionális előrejelzés

kisgépes repülés részére
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Időjárási tájékoztató és regionális előrejelzés

kisgépes repülés részére
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Kisgépes szignifikáns térkép

Az OMSZ a kisgépes repülés kiszolgálására közép-európai térségre térképes területi

előrejelzést (alacsonyszintű szignifikáns) térképet készít.

A térkép a felszíntől FL100 magasságig érvényes, a térképen föltüntetjük a térségben

lévő időjárási frontokat, az eltérő időjárású körzeteket és határait, a szignifikáns

időjárási elemek és a 850 hPa-os nyomási szint (~1500 m) szélviszonyait

szélzászlókkal megjelenítve

Naponta 3 alkalommal készül a következő fix időpontokra:

 06 UTC

 12 UTC

 18 UTC

Az elkészített produktum két részből áll. A mellékelt alaptérképen feltüntetjük a már

részletezett elemeket. Ehhez kapcsolódik egy táblázat, ahol az elkülönített körzetekre

jellemző látási viszonyokat, az időképet, a felhőzet mennyiségét, fajtáit, alapjuk és

tetejűk jellemző magasságát, a turbulencia és jegesedés mértékét, a 0 fok magasságát

jelenítjük meg.
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Kisgépes szignifikáns térkép
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Szélelőrejelzés több szintre
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Média
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24 órás előrejelzés órás és 
5 napos előrejelzés napi 

bontásban autópálya szakaszokra

Közúti közlekedés 
Autópálya részére adott szolgáltatás
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Közúti közlekedés 
A Magyar Közút részére adott szolgáltatás



Alapítva: 1870

ORSZÁGOS  METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

Köszönöm a figyelmet!


