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Hogyan készül a meteorológiai előrejelzés? 

Számítógépes előrejelzések, valószínűségi előrejelzések

Veszélyjelzés, tavi viharjelzés 

Előrejelzések kiértékelése

Előrejelzési szolgáltatások

Egy érdekes esettanulmány



~4.5 billion people 

affected 1998-2017 

96 % weather related

A Földön a természeti katasztrófák 96 %-a meteorológiai eredetű a 

legújabb (1998-2017-es) WMO statisztika alapján



Hogyan készül az előrejelzés?

Számítógépes modellezés

Interpretáció

Nyers modell eredmények

Mérés, megfigyelés



A modellek beválását befolyásolják a bemenő adatok minősége és 
mennyisége.

Válaszd ki a helyes választ!

1. Az északi félgömbön lényegesen sűrűbben állnak rendelkezésre a megfigyelési
adatok (szinop, rádiószondás, repülési stb.), mint a déli félgömbön, ezért a modellek
beválása az északi félgömbre vonatkozóan lényegesen jobb, mint a déli félgömbre.

2. Az északi és a déli félgömbön lényegében ugyanolyan sűrűn állnak rendelkezésre a
megfigyelési adatok, így a modellek beválásban ma már nincsen lényeges különbség
a két félgömb között.

3. Bár az északi félgömbön lényegesen sűrűbben állnak rendelkezésre a megfigyelési
adatok, mint a délin, de a műholdas adatok felhasználása miatt a modellek
beválásban ma már nincsen lényeges különbség a két félgömb között.

Kérdés



A mérések, megfigyelések 
Az „in situ” mérési lefedettség az északi félgömbön jóval sűrűbb! 



A mérések, megfigyelések
(A modellek kiindulási állapota)

Ma már nagyon sokfajta mérés van, ezek mind fontosak a modelleknél, de a modellek szempontjából

mind ezek közül a műholdas mérések a legfontosabbak.

Ezt jól mutatja, hogy a déli féltekére vonatkozó előrejelzések megbízhatósága ma már megközelíti az északi

féltekére vonatkozóét.



Távérzékelési eszközök: műhold, radar, villám
2019. június 27. 15:25-30 UTC

Ezekről lesz külön előadás!

2019-ben újult meg az 

OMSZ villám 

lokalizációs rendszere! 

Percenkénti adatok, a

különböző színek 
különböző időpontokat 
jelentenek.



Radar 

Épül az 5. radar.



https://www.met.hu/idojaras/aktualis_idojaras/radar/

Radarral kapcsolatos fontos információk egy 23 
oldalas összefoglalóban a met.hu oldalán.

Radar 



OMSZ mérőhálózata
10 percenkénti automata mérések (128 OMSZ-os+142 vízügyes)

+Balaton körül széladatok+METÉSZ adatok!!!



METÉSZ mérések
Bárki regisztrálhat a met.hu-n, és megjelentetheti az általa észlelt időjárási adatokat.

(Az adatok ellenőrzésen esnek át!) 

https://www.met.hu/idojaras/aktualis_idojaras/megfigyeles/metesz/



„Hagyományos” szinoptikus talajtérképek
A készítés módja folyamatosan automatikussá vált, ma már ezek a mezotérképeket leszámítva kizárólag a 

számítógépek képernyőin tekinthetők meg.

Légnyomás 
süllyedés

Légnyomás 
emelkedés



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 (HRES) felbontása 9 km, 
137 vertikális szint, 240 óráig szóló 

előrejelzés, órás  bontásban. 

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

A globális modellek közül a beválást tekintetében az ECMWF a legjobb: 

megelőzi az interneten szabadon hozzáférhető amerikai (GFS) modellt 

Az OMSZ-ban használt számítógépes előrejelzések
Ezekről is lesz külön előadás!



A globális modellek közül a beválást tekintetében az ECMWF a legjobb! 

2021. júliusi verifikálás (https://apps.ecmwf.int/wmolcdnv)

Root Mean Squared Error of Forecast.



500 hPa szint magasságának a hibája az északi hemiszférában 1981-2021

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

1998-tól napjainkig



Számítógépes előrejelzések az OMSZ honlapján 
ECMWF, WRF, AROME



Előrejelzések típusai a honlapon
www.met.hu

Országos, magyarországi 
települések:modell mezők 

átszerkesztése 

(mezőszerkesztés) előrejelző 

szakember segítségével, térkép, 

grafikon

Térképes modell: AROME, 

WRF és ECMWF modell mezők 

(3-6 órás bontásban).

Valószínűségi 

előrejelzések: ECMWF 

ensemble előrejelzés

Többhetes európai 
anomália:ECMWF ensemble 

előrejelzés



Megjelenítő rendszer (HAWK)
meteorológiai munkaállomás UNIX és LINUX platformokon működő alkalmazás

• HAWK:
Hungarian
Advanced
Weather
Workstation

• Numerikus modellek 
előrejelzési mezői

• Miközben még a 80-as évek
végén még kézzel rajzolták a 
modellekből kinyert 
előrejelzési mezőket, a 
szinoptikusok kb.20-30
előrejelzési mezőt tudtak 
áttekinteni, addig ma a 
megjelenítő rendszer 
segítségével a szinoptikusok 
időjárási helyzet függvényében 
akár 2000-3000 mezőt is ki 

tudnak értékelni.



Megjelenítő rendszer (HAWK)
meteorológiai munkaállomás UNIX és LINUX platformokon működő alkalmazás



2011. 05. 08. 03 UTC

A HAWK európai élvonalat képvisel, belga szolgálat is ezt használja.
Vertikális metszet modell előrejelzés alapján

Feláramlás, nedvesség, szél, felhőzet a Nagykanizsa Nyíregyháza vonalban



Baja, 2018. április 20.   Szakmérnök képzés

A HAWK akár multi-model ensemble megjelenítésére is képes
ECMWF(+GFS+2 előző futás eredményei különböző arányokban (50%+33%+17%)

Átlagos mezők piros, a különbségek sárga keretben

RH850 RH700 T2mÖsszfelhőzet
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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.) Emellett 

a megfigyelésekben is lehet hiba.

 a numerikus modelleket alkotó differenciál egyenletek teljesen 

pontosan nem oldhatók meg.

Megoldás lehet: ensemble  előrejelzések



 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”



ENS-nek kitűntetett a szerepe, ha a HRES /High resolution forecast, korábban 

determinisztikus modell vagy főfutás/ jelentősen eltér az ensemble átlagtól.

Legnagyobb kihívás, hogy a nagytömegű ensemble információt az operatív 

munkában jól használható produktumok segítségével tekintsük át.

Produktumok:

Ensemble átlag, medián, terjedelem

Bélyeg térképek (postage stamp maps, )

Fáklya és spagetti diagramok, 

Meteogram (EPSgram),hisztograms

Klaszterek

Valószínűségi mezők

EFI, SOT index

ECMWF ensemble előrejelzések



Ensemble átlag, medián 

EM (ensemble átlag): Átlagosan a 4. 5. naptól a prognózisokat érdemes 

erre alapozni, annak ellenére, hogy a HRES /High resolution forecast/ 

(jelenleg még) kétszer olyan finom, 9 km-es horizontális felbontással 

rendelkezik. (A jövőben a tervek szerint egységes lesz a felbontás, ennek első lépése, hogy 

2021 májustól a vertikális felbontás már egységes, mind az ENS tagoknak mind a HRES-nek  137 

vertikális szintje van, korábban az ENS csak 91 szinttel rendelkezett.)

T: normál eloszlású, a csapadék, szél nem! Ezeknél a EM mellett a 

medián is nagyon hasznos információ!

Példa:

/10 tag:20 mm, 40 tag: 0 mm, medián:0 mm, átlag: 4 mm/

ECMWF ensemble előrejelzések



Különböző fáklyák, meteogramok, hisztogramok



Néhány speciális, új ensemble produktum
Csapadék halmazállapot, látástávolság valószínűség

Látástávolság valószínűség



The likelihood that a 12-h or 24-h forecast is 

“better” (in terms of RMSE) than today’s forecast. 

HRES előrejelzések ugrálása
Hajlamosak vagyunk mindig a legújabb előrejelzést a legjobbnak tekinteni, de ez nem mindig jó 

taktika!

Minél hosszabb 

időszakra szól az 

előrejelzés, annál 

gyakrabban 

fordul elő, hogy a 

12/24 órával 

korábbi 

előrejelzés jobb!



Középtávú előrejelzések esetében érvek és ellenérvek az ENS és a HRES 

futások mellett

Érvek az ENS mellett:

 Átlagosan a negyedik ötödik naptól kezdve az ensemble előrejelzések átlaga általában 

jobb eredményt ad, mint a HRES. Ráadásul a HRES futásról futásra ugrálhat, az ENS-

nek mindig nagyobb a stabilitása. A napok múlásával a beválás tekintetében növekszik 

a különbség az ENS átlag és a HRES modell között az ENS javára.

 Az ENS segítségével előrejelezhető a prognózisok megbízhatósága. 

 A különböző valószínűségi előrejelzési mezők segítségével  prognosztizálható a 

különböző extrém jelenségek előfordulásának az esélye is.

 https://confluence.ecmwf.int/display/FUG/Forecast+User+Guide#ForecastUserGuide-

Section6:UsingHRESandENSforecasts:A combined use of HRES and ENS is most effective 
in identifying and assessing these ideals and is strongly recommended.

Érvek a HRES mellett:

 Jelenleg még finomabb a horizontális felbontása, mint az egyes ENS tagokbizonyos 

mezoléptékű folyamatokat jobban előrejelez. Orográfiával szabdalt területeken jobban 

dominál a felbontás minősége!

 Nem egy átlagos előrejelzési mezőt prognosztizál, hanem egy konkrét lehetséges változatot

 Csapadék esetében ENS átlag használatánál külön gondot jelent, hogy ha már 1-2 tag ad 

csapadékot, akkor az előrejelzett mennyiség>0, illetve, hogy a kiugró  mennyiségek 

tompítva jelentkeznek.

https://software.ecmwf.int/wiki/display/FUG/6.3+Medium+Range+Forecasting+-+HRES+and+ENS


Első lépcsőben készül egy, az adott napra, valamint a következő napra 

szóló, szöveges és térképes, +2 napra térképes formában 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



Veszélyjelzési fokozatok



Európai veszélyjelző rendszer (Meteoalarm)

Meteoalarm ajánlás:

Narancs havonta átlagosan egyszer-kétszer

Piros évente egyszer

Az OMSZ gyakorlata ennek nagyjából megfelel

A meteoalarm új felülete 2021–től
https://meteoalarm.org/en/



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, 

72 és 96 órával 19 megyére

 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 vonatkozik a veszélyjelzés? 



www.met.hu

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 43 km/h-t (12 m/s-ot)

Másod fok – A széllökések meghaladják a 61 km/h-t (17m/s-ot)



2018-tól új feladata az OMSZ-nak a jégeső előrejelzése a NAK számára

Az OMSZ előrejelzi a jégeső valószínűségét,

a NAK üzemelteti a jégkárenyhítő rendszert



Előrejelzési szolgáltatások

BM OKF, KKB NVK, ORFK, BRFK, OT

Vízügy

Repülés (HungaroControl)

Energiaszolgáltatók

Média 

Honvédség

Közlekedés, ipar (építőipar)

Mezőgazdaság

Szabadtéri rendezvények (2019-ben több, mint 200) 

Honlap



Vízügy

Ensemble átlag, fáklya szélessége, klaszter átlagok, reprezentatív tagok

Fáklyák minden egyes 
vízgyűjtőterületre: 
előrejelzés 
bizonytalanságát 
mutatja



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



www.met.hu

Repülésmeteorológia
Külön előadás!



Energiaszolgáltatók
A repülés (HC) után a legfontosabb partnerek

Egyik oka, hogy szoros kapcsolat a középhőmérséklet és a napi gáz (energia) fogyasztás között. A 

gáz fogyasztás megfelelő előrejelzése kitűntetett jelentőségű a gáz export megtervezésénél.



www.met.hu

Média



Közúti közlekedés 
A Magyar Közút részére kifejlesztett webes felület



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

Komplex mutató: 

minden paraméter 

figyelembe van 

véve, minél 

magasabb a 

mutató, annál jobb 

az előrejelzés.

A mutató értéke 

évről évre 

emelkedik, 

köszönhetően a 

modellek javuló 

eredményeinek is.  



Prognózisok kiértékelése

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

modellek eredményein



Kérdés: Lesz-e, és ha igen, akkor hány mm csapadék 

várható Budapesten 15 és 18 UTC között? Lásd a videót!

Esettanulmány: 2015. 08. 17. (videó)
Sekély ciklonális mező, nagy nedvességtartalom, labilitás, összeáramlás, modell előrejelzések 15 és 18 UTC 

között:ECMWF:0-10, AROME:3-10 mm között. Riasztások kiadásánál döntő a radaros gócok mozgása 



Esettanulmány 2015. 08. 17.

Válasz: A tényleges csapadékmennyiség Bp-en 84 mm!



2015. 08. 17. Budapest

Köszönöm a figyelmet!


