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Darányi Mariann
Veszélyjelző meteorológus2020. március 4.



A kezdetekről…



I. Ferenc József osztrák császár és magyar király 1870. április 8-án írta
ellenjegyezte a „Meteorológiai és Földdelejességi Magyar Királyi Központi
Intézet” alapításáról szóló határozatot (Budapesti Közlöny május 3.)

Korábban:
1717 – Első rendszeres műszeres megfigyelés kezdete Sopronban
1780 – Első európai hálózat: Societas Meteorologica Palatina, Mannheimi
Társaság megbízásából, 36 állomás (Buda), 12 éven át

Első igazgató: Schenzl Guidó (osztrák bencés szerzetes)
42 meteorológiai állomással
Feladatok:

a megfigyelőhálózat fejlesztése
meteorológiai és geomágneses évkönyvek rendszeres publikálása



A jelen





Feladataink:
•Megfigyelés
•Adattárolás
•Adatfeldolgozás
•Előrejelzés
•Élet- és vagyonvédelem
•„a Szolgálat feladat és hatáskörét a 277/2005 (XII.20) Kormány rendelet határozza meg. A több mint 140 évre visszanyúló tradíciónak
megfelelően az OMSZ meteorológiai adat-, információgyűjtő és elemző szervezet, amely az utóbbi évtizedekben egyre inkább
információszolgáltató szervezetté is vált. Ennek megfelelően a Szolgálat Magyarország területén szinoptikus mérő- és észlelő hálózatot
működtet, magaslégköri rádiószondás méréseket biztosít, működteti a meteorológiai radarhálózatot és a villámlokalizációs-rendszert, biztosítja
ezen információk begyűjtését, ellenőrzését, feldolgozását, a meteorológiai adatbázis fenntartását, folyamatos feltöltését. Időjárási elemző és
előrejelző tevékenységet folytat, amelyhez nemzetközi előrejelzési központokban elérhető legkorszerűbb előrejelzési produktumokat és saját
futtatású előrejelzési modelleket használ fel. Mindezen tevékenységek végzéséhez szükséges és a tevékenységek eredményeként létrejött
információk cseréjére fenntartja és fejleszti a Meteorológiai Világszervezet (WMO) és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által
koordinált telekommunikációs csatornák magyar szakaszát, gondoskodik a hazai meteorológiai adatoknak a nemzetközi távközlési rendszerbe
való beadásáról és a hazánkat érintő adatok elvételéről és feldolgozásáról. A felsorolt feladatok magas szintű ellátásának érdekében az OMSZ
kutató-fejlesztő tevékenységet is végez. E tevékenységek eredményeként az OMSZ élet-és vagyonvédelmi tevékenységeket lát el: időjárási
katasztrófa - előrejelzés, balatoni és velencei-tavi viharjelzés, vegyi- és nukleáris szennyeződés terjedésének előrejelzése, biztosítja egyes
államigazgatási intézmények, valamint az állam által felügyelt szervezetek és tevékenységek - együttműködési megállapodásban szabályozott -
meteorológiai kiszolgálását (polgári repülés, vízügy, katasztrófavédelem). Ezen kívül kereskedelmi jellegű szolgáltatási tevékenységet is végez.”
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Megfigyelések:

•Képzett észlelő által (felhőzet
mennyisége, fajtája, csapadékfajta, jelen
idő, stb.)

•Felszíni, felszínközeli (a talaj, illetve a
légkör állapothatározói: nedvesség,
hőmérséklet, szél, stb.)

•Magaslégköri (ballonszondás)

•Távérzékelés (radar, villámlokalizáció,
műhold)



Videók:
1. video\2005_07_

28_0600-
1600_rgb_12-
12-
09_loop1.mpg

2. video\2010_08_
04_0600-
1800_m8_sand
wich-storm.mpg

3. video\2010_06_
090000-
101000_m9_rgb
_dust_loop.mpg



Megfigyelések:

•Képzett észlelő által (felhőzet mennyisége, fajtája,
csapadékfajta, jelen idő, stb.)

•Felszíni, felszínközeli (a talaj, illetve a légkör
állapothatározói: nedvesség, hőmérséklet, szél,
stb.)

•Magaslégköri (ballonszondás)

•Távérzékelés (radar, villámlokalizáció, műhold)

•Levegőkörnyezet (városi légszennyezettség,
háttérszennyezettség, gammadózis-teljesítmény)



Üzemeltetés:

•Szuperszámítógép (jelenleg 3)
•Régi 12 Tera Flops (lebegőpontos műveletek
másodpercenként)
•Apollo 48 TFlops
•Siófok 18 Tflops

•Apollo:
•36 computing mode, gépenként 40 mag
(∑ 1440 mag)
•4,5 TByte memória
•SSD gyorsítótár 15 Tbyte
•10 kWh alatti fogyasztás
•AROME, WRF, Klímamodellezés 2018. Január 10. KlimAdat projekt

Dr. Radics Kornélia (OMSZ), V. Németh Zsolt (FM)



Ha már KlimAdat projekt… Mi van a klímaváltozással?

•Éghajlati rendszer (minden külső ok nélküli) belső ingadozása (légkör, óceánok, bioszféra,
krioszféra, szárazföld együttese alkotja) – pár mp v.s. sok száz év
pl.: El-Niño és globális hatása (Ausztrália - szárazság, Dél-Amerika - nagy csapadék)

•Természetes külső tényezők
pl.: naptevékenység, napállandó fluktuációja, vulkánkitörések

•Antropogén tényezők
pl.: ÜHG (CO2, CH4, N2O, CFCs), aeroszolok (-), növénytakaró változása, városi hősziget



Ezek szerint mi okozzuk a klímaváltozást???



Klímaváltozás számlájára írható minden jégeső és hurrikán, valamint az elmúlt hónapok viharciklonjai?

Ciara 2020. február

Dennis 2020. február



Klíma után a hétköznapok időjárása…

- Miért hallani annyiféle előrejelzést más és más csatornákon,
fórumokon?

- Mi kell egy jó (megbízható) előrejelzéshez?



Előrejelzés készítése (nowcasting /0-6 óra/, rövidtávú /1-2 nap/, középtávú/2-10 nap/,
hosszútávú /1 hónap, 6 hónap/):

Szubjektív
döntés

Analízis

Modell

Előrejelzés=



Számítógépes előrejelzés (numerikus prognosztika) alapja a légkörben lezajló hidro- és
termodinamikai folyamatokat leíró (diffrenciál)egyenletek megoldása, a Navier-Stokes
mozgási és az energia (hő)átadási egyenlet megoldása:



Számítógépes előrejelzés:

ECMWF
GFS
ALADIN
AROME
WRF



Számítógépes előrejelzés
fejlődése



De miért nem elég a „gép”?

•Egyenletrendszer megoldása Ø
•Légkör minden pontjáról információ?
•Kaotikus rendszer
•Számítógép-kapacitás



Általános előrejelzés v.s.

• Felhőzet
• Csapadék
• Szél
• Hőmérséklet

Veszélyjelzés – minden, ami veszélyes
(speciális tartalmú előrejelzés)

• Katasztrófavédelem
• Közlekedés
• Áramszolgáltatók
• Rendezvények
• „átlag ember”



Általános előrejelzés v.s. Veszélyjelzés



Veszélyjelzés – 48 órára szóló
előrejelzés

• 2982 db térkép



Csapadék



Összeáramlási  (konvergencia) vonalak



Végeredmény: gyerekjáték 





Tavi viharjelzés

• 86. éve működik
• Balaton, Velencei-tó, Tisza-tó
• Április 1. október 31. között
• Jelenleg Siófokról

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos
Egyesület



JÉGER – nem pedig Jäger…

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2018 tavaszán országosan indított JÉGgkárElhárító Rendszert
az OMSZ jégvalószínűség előrejelzésére alapozva.

Elméleti háttér: kondenzációs magvak megnövelése a légkörben, így egy adott zivatarban több,
de kisebb jégszemek tudnak képződni, így az okozott (mezőgazdasági, vagy egyéb) károk is
jelentősen csökkennek.

Személyes vélemény:
Szupercella…



Egy-két „apróság”, ami OMSZ feladat…és ami
nem

Levegőszennyezettséggel kapcsolatos feladatok
(üvegházgáz nyilvántartás, Levegőtisztaság-
védelmi Referencia Központ , terjedés számítás,
előrejelzés, modellezés)

DE Szmogriadó – Fővárosi Önkormányzat

Hőség – 25-27-29 Celsius fokot meghaladó napi
átlaghőmérséklet előrejelzése veszélyjelzési
kritérium

DE Hőségriadó - ÁNTSZ



OMSZ a médiában

rádió tv újságok facebook youtube twitter/instagram



Felhők tipizálása



Bárányfelhő



Köszönöm  a megtisztelő figyelmet!


