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A WMO FŐTITKÁRÁNAK LÁTOGATÁSA AZ OMSZ-BAN 

VISIT OF SECRETARY GENERAL OF WMO AT HUNGARIAN MET SERVICE 

Lábó Eszter 
Országos Meteorológiai Szolgálat, 1525 Budapest Pf. 38., labo.e@met.hu 

Összefoglalás. A Meteorológiai Világszervezet (World Meteorological Organization) új Főtitkára, Prof. Petteri Taalas 
Budapesten járt a Víz Világtalálkozón 2016. november 28−30 között, s ez alatt meglátogatta az OMSZ-ot is. 

Abstract. Prof. Petteri Taalas, the new Secretary General of WMO, during his participation at Budapest Water Summit 
which was held in Budapest 28−30 November 2016 visited Hungarian Meteorological Service. 

Petteri Taalas főtitkár 2016. január 1-étől vezeti a Meteo-
rológiai Világszervezetet (WMO-t). Novemberben a bu-
dapesti Víz Világtalálkozó (Budapest Water Summit 
2016) keretében, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
meghívására érkezett Magyarországra, mint az ENSZ 
meteorológiai és hidrológiai szakosított intézményének 
vezetője. A Világtalálkozó célja az volt, hogy elősegítse 
a Föld vízkészleteinek megőrzését és hasznosítását, a vi-
lág minden részéről ide érkező állam- és kormányfők 
részvételével. A delegáltak a Találkozó végén közös 
szándéknyilatkozatot fogadtak el, melyben hangsúlyoz-
ták a vízhiány sürgető kezelését, és a hatékony vízfel-
használásra való törekvést. 
 
A WMO Főtitkárt három napos látogatása alatt sűrű 
program várta. November 28-án este Áder János köztár-
sasági elnök vendége volt a Művészetek Palotájában, a 
Víz Világtalálkozó magas rangú vendégeinek tartott fo-
gadáson. November 30-án a Víztalálkozó keretében az 
„Éghajlatváltozás és vízkészletek” című kerekasztal-
beszélgetés résztvevője volt. E két nap között azonban 
tudott találkozni a hazai meteorológiai döntéshozókkal, 
és a partnerintézményekkel is. Fogadta a Földművelés-
ügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és 
hungarikumokért felelős államtitkára, V. Németh Zsolt, 
valamint parlamenti államtitkára, Nagy István; az Or-
szágos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) vezetője, 
Somlyódy Balázs, valamint a HungaroControl légifor-
galmi igazgatója, Hangyál Gyula. 
 
A Meteorológiai Világszervezetet 1950-ben alapították; 
hazánk már ekkor csatlakozott. Ma 191 tagja van, Ma-
gyarország a VI-os európai régión belül helyezkedik el, 
dr. Radics Kornélia, az Országos Meteorológiai Szolgá-
lat elnöke képviseli hazánkat a szervezetben. A WMO 
működésének alapelveit a Genfi Nyilatkozat (Geneva 
Declaration, 1999) fogalmazza meg. Egyik legfontosabb 
feladata a természeti katasztrófák emberi életben és va-
gyontárgyakban okozott veszteségeinek csökkentése. 
Emellett fontos küldetése a globális éghajlat és a kör-
nyezet védelme, valamint a meteorológiai adatok fel-
használásának elősegítése a repülés, hajózás, vízügy, 
mezőgazdaság és más emberi tevékenységek során. Ma-
gyarországon a WMO által érintett területek koordináció-
ját az OMSZ végzi. Az Országos Meteorológiai Szolgá-
lat munkáján keresztül Magyarország hozzájárul a WMO 
által működtetett nemzetközi adatcseréhez, és előrejelzé-
si információkhoz, valamint aktívan részt vesz az éghaj-
lati programokban képzések szervezésével, homogeni-
zációs eljárások népszerűsítésével, valamint éghajlati

elemzések készítésével is. A szoros együttműködésre va-
ló tekintettel, nagy örömmel fogadtuk, hogy Petteri 
Taalas budapesti tartózkodása során ellátogatott az Or-
szágos Meteorológiai Szolgálat székházába, ahol először 
az OMSZ vezetőivel találkozott, és áttekintette a szolgá-

lat helyzetét, a most zajló változásokat, és az előttünk ál-
ló kihívásokat. Ezután nyilvános előadást tartott a WMO 
feladatairól, jövőjéről. Kiemelte, hogy a WMO jelenlegi 
legfontosabb feladatának látja az eddigi meteorológiai és 
éghajlati szolgáltatások modernizálását, jobban közép-
pontba állítva a felhasználókat. Manapság már nemcsak 
adatokra van szükség, hanem jól értelmezhető informá-
ciókra az időjárási és éghajlati körülmények hatásairól, 

A Világszervezet főtitkárai a szervezet megalakulása óta: 

Dr. Gustav Swoboda (Csehszlovákia, Svájc) 1951−1955 
Dr. David Arthur Davies (Egyesült Királyság) 1955−1979 
Dr. Aksel Christofer Wiin Nielsen (Dánia) 1980−1983 
Prof. Godwin Olu Patrick Obasi (Nigéria) 1984−2003 
Mr. Michel Jarraud (Franciaország) 2004−2015 
Prof. dr. Petteri Taalas (Finnország) 2016− 
 
Főtitkári látogatások Magyarországon: 

D. A. Davies: 
1961. november 12−17. (MTA és OMI meghívás) 
1970. április 7−8. (OMSZ−MMT meghívás,  

centenáriumi ünnepség és Nemzetközi Meteorológiai 
Szimpózium) 

1975. november 9−12. (MTA 150 éves, MMT 50 éves, 
Meteorológiai Tudományos Napok) 

1976. október 7−12. (RA VI. rendkívüli ülés, Doctor  
honoris causa avatás az ELTE-n) 

1977. szeptember 5−8. (Baranyai Jégeső-elhárítási 
Rendszer bemutatása) 

G. O. P. Obasi: 
1986. július 8−12. (Kormány meghívására, WMO  

Hidrológiai Bizottsága 25 éves jubileuma) 
1996. március 10−12. (Csiszár Iván WMO Ifjúsági díj 

átadása) 
1999. június 24−29. (Tudomány világkonferenciája) 

M. Jarraud: 
2006. március 5−7. (OMSZ meghívás) 
2013. október 8−10. (részvétel a Víz Világtalálkozón) 

P. Taalas: 
2016. november 28−30. (részvétel a Víz Világtalálkozón) 
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minden egyes ágazatban külön-külön. A múlt évi párizsi 
klíma-megállapodást sürgetőnek nevezte, mivel az időjá-
rás okozta katasztrófák száma, és az ezekhez kapcsolódó 
gazdasági károk az elmúlt években radikálisan növeked-
tek. A mostani helyzethez sajnos hozzátartozik, hogy a 
WMO 70 tagországában még nem épültek ki megfelelő 
információkat nyújtó éghajlati szolgáltatások. Vélemé-
nye szerint a fejlettebb országokban is többfajta kockáza-
tot magukba foglaló figyelmeztető és veszélyjelző rend-
szerek kiépítésére van szükség. Ennek érdekében a Me-
teorológiai Világszervezet együttműködik több ENSZ-
szervezettel, az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világ-

szervezettel (FAO), az Egészségügyi Világszervezettel 
(WHO), a Világbankkal, és az ENSZ Fejlesztési Prog-
ramjával. Regionális szinten pedig kiemelte a többoldalú 
együttműködések fontosságát, amely a WMO anyagi tá-
mogatásainak középpontjában áll. 
A Főtitkár előadása után találkozott a meteorológiai 
szakma és fontosabb felhasználóinak hazai képviselőivel. 
A kerekasztal-beszélgetésen részt vett a Magyar Honvéd-
ség Geoinformációs Szolgálatának, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium Klímapolitikai Főosztályának, a Földmű-
velésügyi Minisztérium Környezet-megőrzési Főosztá-
lyának, a Meteorológiai Társaságnak, az Országos Víz-
ügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálatának ve-

zetője, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
főigazgató-helyettese és az ELTE Meteorológiai Tanszék 
képviselője is. A sok intézményt érintő megbeszélés is 
jól mutatja, hogy mennyire szükséges a meteorológia 
felhasználóinak bevonása a szolgáltatások fejlesztésébe, 
hogy mindenki személyre szabott, könnyen értelmezhető 
információkat kaphasson. 
 
A főtitkárnak minden résztvevőhöz volt kérdése, ami fel-
készültségét és hozzáértését mutatta. Mind szakmai, 
mind vezetési tapasztalata rendkívül szerteágazó. A 
WMO-ba való megválasztása előtt a Finn Meteorológiai 

Intézetet (Finnish Meteorological Institute, FMI) irányí-
totta, valamint már dolgozott a Meteorológiai Világszer-
vezet Fejlesztési és Regionális Tevékenységek Főosztá-
lyán 2005 és 2007 között. Számos tapasztalattal rendel-
kezik a tudományos és kutatási élet területén. 2000−2002 
között egyetemi tanárként és kutatóként dolgozott távér-
zékelési témakörben. 
 
Prof. Petteri Taalas 1993-ban szerzett doktori fokozatot a 
Helsinki Egyetem Fizikai Tanszékén. Több mint 50 refe-
rált cikk szerzője műholdas meteorológia, éghajlatválto-
zás és levegőkémia területén, valamint számos egyéb tu-
dományos munka került ki kezei alól. 

  
Látogatás az OVF-nél: Láng István, Hunyady Adrienn, Kovács 

Péter, Radics Kornélia, Lábó Eszter, Petteri Taalas, Csík András, 
Lábdy Jenő, Somlyódy Balázs, Dobi László 

Az OMSZ vezetői és a Főtitkár: Labancz Krisztina, Lábó Eszter, 
Petteri Taalas, Radics Kornélia, Horváth Gyula, Tölgyesi László 

  
Csonka Tamás mutatja az előrejelző részleg munkáját  

a Főtitkárnak 
Kerekasztal beszélgetés a hazai meteorológiai szervezetek és 

intézmények képviselőivel az OMSZ-ban 


