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A WMO 18. KONGRESSZUSA – MILYEN VÁLTOZÁSOKAT TAPASZTALHA-
TUNK A NEMZETKÖZI METEOROLÓGIA VILÁGÁBAN? 

18TH CONGRESS OF WMO ‒ WHAT CHANGES CAN WE NOTICE IN THE INTER-
NATIONAL METEOROLOGY WORLD? 

Lábó Eszter 
Országos Meteorológiai Szolgálat, 1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1. labo.e@met.hu 

 
Összefoglalás. A Meteorológiai Világszervezet (World Meteorological Organization, WMO) 2019. június 3‒14 között tar-
totta meg soron következő 18. Kongresszusát, mely négyévente ülésezik. A Kongresszuson idén a 193 tagországból 161 
képviseltette magát. A genfi székhelyű Világszervezet a nemzetközi meteorológiai, hidrológiai és éghajlati együttműködés 
kiemelkedő jelentőségű világméretű fóruma, az ENSZ egyik legnagyobb és legrégebben szakosított intézménye, melyet az 
1873-ban alapított Nemzetközi Meteorológiai Szervezet (IMO) jogutódaként hoztak létre 1950-ben. Magyarország mind-
kettőnek alapító tagja volt. A Kongresszus legfelsőbb döntéshozó szervként meghatározza a Világszervezet stratégiai cél-
kitűzéseit, költségvetését, működésének kereteit, jóváhagyja szakmai programjait, és megválasztja a tisztségviselőket. 
 
Abstract. World Meteorological Organization (WMO) held its 18th Congress (Cg‒18) 3‒14th June 2019 convened in every 
four year. 161 members were represented in the Congress from the 193 members of WMO. The Geneva-based organisa-
tion is outstanding world-wide forum of international meteorological, hydrological and climate cooperation; one of the 
greatest and oldest specialized agencies of the United Nations was established in 1950 as a successor of International Me-
teorological Organisation (IMO) had been founded in 1873. Hungary was founding member of IMO and WMO as well. 
The Congress is supreme decision-making body of the Organization which defines strategic objectives, budget, and opera-
tion framework, approves the professional programs and elects the officials. 

 
Bevezetés. Magyarországot a WMO megalakulása óta 
hagyományosan kormánydelegáció képviseli, melyet a 
WMO hazai Állandó Képviselője vezet. Egy adott tagor-
szág Állandó Képviselője a WMO Alapokmány értelmé-
ben a nemzeti meteorológiai szolgálat vezetője, azaz 
Magyarország esetében az OMSZ elnöke. Idén tehát dr. 
Radics Kornélia vezette a delegációt, helyettese pedig a 
genfi Magyar Állandó ENSZ Képviseletről dr. Horváth 
Zsuzsanna, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, ál-
landó ENSZ képviselő, valamint jómagam, dr. Lábó Esz-
ter, az Országos Meteorológiai Szolgálat Nemzetközi és 
Tudományos Osztályának vezetője volt (1. ábra). Emel-
lett az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízrajzi és Víz-
gyűjtő-gazdálkodási Főosztálya, a Magyar Bányászati és 
Földtani Szolgálat Nemzeti Alkalmazkodási Központ 

Főosztálya, illetve a Genfi Magyar Állandó ENSZ Kép-
viselet kollégái vettek részt a kongresszusi ülésen (2. áb-
ra). A delegációt Szijjártó Péter külügyi- és külgazdasági 
miniszter 2019. május 13-án kelt megbízási okiratban je-
lölte ki. 
 
De milyen témák is merülnek fel egy ilyen Kongresszus 
során, és főként, hogyan érinti ez a hazai meteorológiát? 
A Kongresszus határozatai, döntései, nyilatkozatai 
iránymutatást adnak, és alapvetően meghatározzák a tag-
országok nemzeti meteorológiai szolgálatainak feladatait, 
tágabb értelemben pedig a tagállambeli teljes meteoroló-
giai tevékenységet is. Így a cikkben megpróbálom felso-
rolni azokat a területeket, amelyek idén napirendi pontjai 
voltak a tanácskozásnak. 

  
1. ábra: Dr. Radics Kornélia és dr. Lábó Eszter Magyarország 

képviseletében a WMO 18. Kongresszusán Genfben, 2019.06.05-én 
2. ábra: A WMO Kongresszus ülésterme a magyar delegáció 

helyéről 
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Fejlődő meteorológiai informatikai rendszerek. A 
WMO Kongresszusa fogadja el az általa koordinált – és 
főként a tagországok, de néhány esetben saját maga által 
üzemeltetett – meteorológiai infrastruktúrák fejlesztéseit, 
működési szabályzatait, az előkészítő bizottságok ajánlá-
sai alapján. Az egyik ilyen alapvető infrastruktúra a 
WMO telekommunikációs hálózata (Global Telecommu-
nication System, GTS), amelynek segítségével szinte va-
lós időben összegyűjtésre és továbbításra kerülnek a Föld 
országai felé a világszerte mért és számított meteorológi-
ai mérési adatok. Az OMSZ is ezen a csatornán keresztül 
juttatja el mérési adatait más országok felé, illetve kapja 
meg a munkájához szükséges nemzetközi információkat. 
A megfigyelési technológiák és a számítógépek gyorsa-
ságának fejlődésével azonban az adatok mennyisége vár-
hatóan a következő évtizedben mintegy tízszeresére fog 
növekedni, ezt a jelenlegi sávszélességgel már nem lehet 
követni. Ezzel egyidőben új lehetőségek is megjelentek 
az informatika területén, mint a mesterséges intelligencia 
és „Big data” technológiák, felhő-rendszerek, adatbányá-
szat, közösségi média-
csatornák terjedése stb. 
Ezekre a kihívásokra adott 
válasz a WMO új, kialaku-
lóban lévő informatikai 
rendszere (WMO Informa-
tion System, WIS 2.0), 
amely a most elfogadott 
tervek értelmében 2024-től 
veszi át a napi működési 
feladatokat. A WIS 2.0 tel-
jesen megújulva már fel-
hő-alapú adattárolást és 
adatfeldolgozást tesz majd 
lehetővé és a webes szol-
gáltatásokat helyezi elő-
térbe. Ez amiatt is fontos, 
mert a felgyorsult techno-
lógiai megoldások követ-
keztében átalakul a meteo-
rológiai információk fel-
használókhoz való eljutta-
tásának módja (3. ábra): a 
lineáris adatfeldolgozás 
helyett a felhasználók egy-
re inkább interaktív mó-
don részeivé válnak mind 
a megfigyeléseknek és 
adatszerzésnek, mind pe-
dig az információk feldol-
gozásának és a módszerfejlesztéseknek. 
 
A meteorológiai mérések összehangolása. A WMO 
gondoskodik a globálisan elérhető meteorológiai mérési 
adatok egységesítéséről, irányelveket fogalmaz meg a 
minőségi követelményekkel szemben, és adatbázist tart 
fent az elérhető mérőállomásokról. Mindezt a WMO in-
tegrált megfigyelő-hálózata (WMO Integrated Observing 
System, WIGOS) elnevezésű programjának keretében te-
szi, amelynek új kézikönyvét a mostani Kongresszus fo-
gadta el. Nemzeti szinten szükséges a WIGOS-hoz kap-

csolódó nemzeti meteorológiai megfigyelő-hálózat üze-
meltetése, különös tekintettel a felszíni automata, rádió-
szondás, és duál-polarizációs radarok üzemeltetésére. 
Magyarországon mindez az OMSZ feladata, amely biz-
tosítja, hogy hazánk a folyamatos fejlesztéseknek kö-
szönhetően lépést tudjon tartani ezekkel az igényekkel. 
Most júniusban további megfigyelő-rendszerekhez kap-
csolódó kongresszusi döntések születtek az alábbi terüle-
teken is: a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetséggel (rö-
vidítve: IATA) való együttműködés a repülőgépes mete-
orológiai megfigyelésekről; a légköri nedvesség-
mérésekhez szükséges 24 GHz-es sáv védelméről; az ég-
hajlatváltozás műholdas mérésekkel történő követéséről, 
igazodva a nemzetközi szervezetek és a párizsi megálla-
podás igényeihez; és az űridőjárás jobb megfigyeléséről. 
Az ezekből a tevékenységekből származó előnyöket a 
hazai meteorológia is élvezi, közvetlen feladatokat azon-
ban nem ró ránk.  
Külön említést érdemel a mostani Kongresszus újdonsá-
gai kapcsán a globális alap-megfigyelő rendszer (Global 

Basic Observing 
System, GBON) kialakí-
tásáról szóló határozat, 
ami a WIGOS részeként 
jön majd létre. Ennek a 
rendszernek a célja a 
numerikus időjárás-
előrejelzés igényeinek 
kiszolgálása valós idő-
ben elérhető, megbízha-
tó pontosságú meteoro-
lógiai mérésekkel. A 
GBON biztosítani fogja 
a megfelelő térbeli sűrű-
séggel rendelkezésre álló 
felszíni és rádiószondás 
mérések globális elérését 
a nemzetközi előrejelző 
központok számára, ez-
által javítva ezek prog-
nózisait. A most elfoga-
dott koncepció értelmé-
ben a cél ezen megfigye-
lések óránként való 
adatcseréje lesz.  
 
Átalakul az adatpoliti-
ka és az állami és ma-
gánszektor együttmű-
ködése. A digitalizáció 

terjedésével és a gyors technológiai változásokkal lépést 
tartva szükséges az adatpolitika átalakítása is. Ennek ré-
sze, hogy minél több adatot, minél gyorsabban lehessen 
elérni a nemzeti meteorológiai szolgálatok adatai közül 
is. Ez a tendencia az Európai Unió területén elég jelen-
tős, de ez tükröződik vissza a GBON koncepciójából is. 
A Kongresszuson többször hangoztatott megállapítás 
volt, hogy a kereskedelmi forgalomban, illetve magán-
kézben lévő adatok (lakossági, önkéntes megfigyelések, 
olcsón beszerezhető digitális szenzorok, de akár kismére-
tű műholdak adatai) felhasználása – kiegészítő informá-

 
3. ábra: Az átalakulóban lévő meteorológiai adatfeldolgozás és 

felhasználói szerepvállalás folyamata 

 
4. ábra: A WMO által 2019. június 5-6-án szervezett állami,  

tudományos és magánszféra közötti párbeszédet elősegítő  
Open Consultative Platform logója 
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cióként – hasznos lehet a meteorológiai intézetek számá-
ra. Döntés született tehát arról, hogy a WMO felül fogja 
vizsgálni a jelenleg érvényben lévő adatpolitikai szabá-
lyozást (az 1995-ben elfogadott 40-dik Határozatot – ún. 
Resolution 40) – a nyíltabb és szabadabb adatcsere elő-
segítése érdekében. Ezt a szabályozást egy 2021-ben 
megrendezendő soron kívüli Kongresszus fogja tárgyal-
ni.  
A magánszektorral való együttműködés nemcsak a köl-
csönösen beszerezhető adatok miatt fontos, hanem azért 
is, mert ez a szféra az informatika, a telekommunikáció, 
és a szolgáltatás-fejlesztés terén olyan kapacitással is 
rendelkezhet, amely kiegészíti a nemzeti meteorológiai 
szolgálatok lehetőségeit. Ezzel párhuzamosan pedig fo-
lyamatosan nőnek a felhasználói igények a meteorológiai 
információk legkülönbözőbb felhasználási területein 
(tömegtájékoztatás, energetika, mezőgazdaság, turizmus, 
közlekedés), amelynek hatására egyre több magáncég 
vállal szerepet a piacon. Éppen ezért a Kongresszus 
megújult állásfogla-
lást adott ki az álla-
mi meteorológia és a 
magánszektor közöt-
ti együttműködésről, 
ez az ún. 2019-es 
Genfi Nyilatkozat, 
amely a „Közösség-
építés az időjárás, az 
éghajlat és a vízügy 
érdekében” elneve-
zést kapta. Ebben a 
kölcsönösséget 
hangsúlyozzák, 
ugyanakkor kieme-
lik a nemzeti meteo-
rológiai szolgálatok 
által üzemeltetett 
infrastruktúrák kor-
mányzati fenntartá-
sának – mint alap-
infrastruktúrának – 
szükségességét, va-
lamint azt, hogy a 
veszélyjelzések egyedüli hiteles forrásai csakis az állami 
intézmények lehetnek. 
Érdekes volt, hogy az együttműködésről szóló Nyilatko-
zat elfogadását megelőzően a WMO magasszintű kerek-
asztal-beszélgetést (Open Consultative Platform, 4. ábra) 
szervezett a legfontosabb nemzetközi szereplők és szak-
emberek meghívásával, akik röviden kifejthették állás-
pontjukat az együttműködés lehetőségeinek megvalósítá-
sával kapcsolatban. A fórumon ott voltak többek között 
az ECMWF, EUMETSAT, WMO, IPCC vezetői, norvég 
és amerikai kutatók, akadémikusok, egyetemi oktatók, 
médiameteorológusok, az AccuWeather, MeteoBlue és 
más magánmeteorológiai cégek vezetői, az IBM, a 
VAISALA és további műszergyártók képviselői, vala-
mint ázsiai és afrikai meteorológiai vezetők is. Kiderült 
például, hogy habár a nyugati világ elkötelezett a piaci 
cégek bevonása mellett, Oroszország kifejezetten ellenzi 
azt, hogy a nemzeti meteorológiai szolgálatoktól jelentő-

sebb feladatokat vegyen át a magánszféra. Azonban az 
összefogás és a bizalom erősítését minden résztvevő tá-
mogatta.  
 
Alkalmazott meteorológia és szolgáltatásfejlesztés. A 
WMO a háttér-infrastruktúrák fenntartása és szabályozá-
sa mellett a különböző meteorológiai igények kiszolgálá-
sára is figyelmet fordít, főként globális szinten harmoni-
zálva és képviselve ezeket a tevékenységeket. Az elmúlt 
években – köszönhetően a szélsőséges időjárási esemé-
nyek megnövekedett számának – a veszélyes időjárási 
eseményekre és ezek megelőzésére kiemelt hangsúly ke-
rült. Így született meg a mostani Kongresszuson a Globá-
lis Többfunkciós Veszélyjelző Rendszer (Global Multi-
hazard Early Warning System, GMAS) kiépítésének és 
működtetésének alapelveiről szóló határozat, a 2015-
2030 közötti nemzetközi Sendai katasztrófakockázat-
csökkentési keretrendszer (Sendai Framework) értelmé-
ben. A GMAS a veszélyjelzéseket szeretné globális szin-

ten harmonizálni, 
úgy, mint Európá-
ban a Meteoalarm, 
melyhez az OMSZ 
által működtetett 
hazai riasztási rend-
szer is kapcsolódik. 
Ennek része a dél-
balkáni SEE-
MHEWS projekt is, 
amely a Világbank 
támogatásával indult 
2017-ben. Ebben az 
OMSZ is résztvevő 
partner, amely fő-
ként a meteorológiai 
megfigyelések ösz-
szegyűjtését és ke-
zelését végzi majd a 
numerikus modellek 
számára. Külön dön-
tés született a Kong-
resszuson a WMO 
szerepének kialakí-

tásáról az ENSZ humanitárius tevékenységének segítésé-
re, ezen keresztül a New York-ban található ENSZ ka-
tasztrófa-kezelési központjához (UN Operations and 
Crisis Centre, UNOCC) juttatják el a nemzeti meteoroló-
giai szolgálatok időjárással kapcsolatos riasztásait. 
A Kongresszus egyéb fontos szolgáltatási területekkel is 
foglalkozott: elindul egy új aszály-index kidolgozása, ez-
zel elősegítve a szárazság és aszály kezelését világszerte; 
illetve tovább fejlesztik a városi lakosság védelmét bizto-
sító integrált szolgáltatásokat a tudományos eredmények 
beépítésével, javítva a városi lakosságot érintő jelensé-
gek (pl. UV-sugárzás, városi hősziget, légszennyezés) 
előrejelzését. A Kongresszus ösztönözte továbbá az idő-
járás-előrejelzési szolgáltatások keretében a jósolt időjá-
rási esemény bekövetkezési valószínűségének meghatá-
rozását is. Emellett elfogadott egy hosszútávú repülésme-
teorológiai tervet, amely magában foglalja a Nemzetközi 
Polgári Repülési Szervezettel (ICAO) való szoros 

 

5. ábra: A 18. Kongresszus során hosszú idősorral rendelkező állomások elis-
merésére adományozott oklevelek átadási ünnepségének meghívója 
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együttműködés folytatását, a pilóták számára juttatott re-
pülésmeteorológiai információk bővítését, és a technoló-
giai háttér fejlesztését a kor igényeinek megfelelően.   
 
A klimatológia és a hidrológia szerepe a WMO-ban. 
Az éghajlat megfigyelése és az éghajlatváltozás nyomon 
követése kezdetek óta a WMO alapfeladatai közé tarto-
zik, minden évben egy részletes jelentést (Statement on 
the State of the Global Climate) készít a globális éghajlat 
aktuális állapotáról, a nemzeti meteorológiai szolgálatok 
– közöttük az OMSZ – adataira alapozva. Emellett éghaj-
lati adatkezelési útmutatókat is közzé tesz, amelyeket itt-
hon is alkalmazunk. A mostani Kongresszus jóváhagyta 
a globális éghajlati adatok minőségének biztosítását cél-
zó kézikönyvet (Manual on High Quality Global Data 
Management Framework for Climate, HQ-GDMFC), 
amely rögzíti, hogy a múltra vonatkozó hiteles éghajlati 
adatbázisok, illetve jövőbeli éghajlati modellszámítások 
tekintetében milyen minőségirányítási rendszereket kell 
üzemeltetni. A hosz-
szú idősorral ren-
delkező megfigyelé-
si állomások kiemelt 
fontosságának elis-
merése céljából a 
követelményeknek 
megfelelő mérőál-
lomások számára a 
WMO elismerő ok-
levelet adományoz. 
A jelenlegi 117 ál-
lomás mellé 23 új 
állomást fogadtak el 
a Kongresszuson, 
amelyek több eset-
ben 100 éves adat-
sorral is rendelkez-
nek (5. ábra). 
 
A Kongresszus határozatban rögzítette, hogy a WMO tu-
dományos támogatást nyújt az éghajlatváltozással kap-
csolatos politikai döntéshozatalban. Ennek értelmében a 
WMO eredményeivel támogatja továbbra is az IPCC 
(Éghajlat-változási Kormányközi Testület) és az Egye-
sült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezménye részes 
feleinek üléseit (UNFCC COP), főként az éghajlat álla-
potát, illetve az üvegházgáz-koncentrációkat bemutató 
jelentésekkel; valamint az Éghajlati Szolgáltatások Glo-
bális Keretrendszerének (GFCS) működtetésével.  
Elismerve, hogy az éghajlatváltozás problémája legin-
kább a vízügy területén érzékelhető az egyre gyakrabban 
megjelenő aszályok vagy éppen a heves mértékű árvizek 
esetében, a WMO Kongresszus új stratégiát fogadott el a 
hidrológiai tevékenység irányítására. A hidrológia az 
ENSZ-en belül szintén a WMO felügyelete alá tartozik. 
A stratégiában megfogalmazták a legfontosabb nyolc 
célkitűzést is, többek között a szélsőségekre való felké-
szülés növelését, az élelmiszerbiztonságot, a kiváló mi-
nőségű adatokat, a döntések tudományos megalapozott-
ságát, a vízkészletek felismerését, és a vízminőség bizto-
sítását. Emellett a WMO új struktúrájában kiemelt szere-

pet szánnak a hidrológiai feladatoknak, melyeket egy kü-
lön Hidrológiai Közgyűlés irányít majd. Ez a testület első 
ülését a most véget ért Kongresszus keretein belül tartot-
ta, amely során a WMO a Globális Vízpartnerség prog-
rammal (Global Water Partnership) együttműködést írt 
alá az ENSZ fenntartható fejlődéssel és vízgazdálkodás-
sal kapcsolatos stratégiájának támogatására. A Hidroló-
giai Közgyűlésen Magyarországot Csík András, az Or-
szágos Vízügyi Főigazgatóság Vízrajzi és Vízgyűjtő-
gazdálkodási Főosztályának vezetője képviselte. 
 
A szervezeti és működési keretek megújítása. Az idei 
Kongresszus legfontosabb reformja egyértelműen a 
WMO strukturális átalakítása volt, melynek célja a mű-
ködés átláthatóbbá tétele és a hatékonyabb döntéshozatal. 
Az új szervezeti felépítés alapján megszűnt a több évti-
zede működő nyolc technikai bizottság, ehelyett a tagor-
szági szakértők részvételét a döntéshozó folyamatban két 
bizottságba sűrítik. Az egyik bizottság a meteorológiai 

infrastruktúrák ki-
alakításáért és fel-
ügyeletéért lesz fele-
lős, a másik pedig a 
meteorológiai méré-
si és modellezési 
adatokból a felhasz-
nálók felé nyújtott 
szolgáltatásokat ko-
ordinálja majd (az 
OMSZ mind a két 
bizottságban tervezi 
a részvételt).  Emel-
lett létrehoztak egy 
szűkebb körű tudo-
mányos, technikai, 
illetve egy stratégi-
ai/politikai tanács-

adó csoportot a Végrehajtó Tanács munkájának segítésé-
re. Létrejött továbbá egy Kutatói Tanács, valamint a 
Kongresszussal párhuzamosan a csak vízügyi kérdéseket 
tárgyaló – már említett – Hidrológiai Közgyűlés is (6. 
ábra). 
 
A reformok közé tartozik, hogy a WMO Titkársága 
megpróbálja lerövidíteni a teljes Kongresszus idejét. 4 
éve még 3 hétig tartott a rendezvény, ezt mostanra 2 hét-
re sikerült csökkenteni. Ráadásul újdonság volt, hogy az 
első két napon csak informális regionális üléseket tartot-
tak, amely célja az volt, hogy a Kongresszus témáit átte-
kintsék és közös regionális álláspontot alakítsanak ki, 
felgyorsítva ezzel is a plenáris üléseken a vitás kérdések 
tárgyalását. 
 
Döntés született arról is, hogy a WMO az ENSZ politiká-
jával összhangban továbbra is külön figyelmet fordít a 
női egyenjogúság kérdésére, főként a női szakértők rész-
vételét írják elő a különböző bizottságokban, szakmai 
csoportokban, amelyről folyamatos statisztikákat készí-
tenek. Természetesen – hasonlóan más szervezetekhez – 
a WMO-nak is meg kell határoznia működésének kerete-
it, melynek része a stratégiaalkotás, a költségvetés kiala-

 

6. ábra: A WMO új szervezeti felépítése 
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kítása, a szervezet felépítése és tisztségviselőinek megvá-
lasztása. A Kongresszuson ezekre is sor került. Elfogad-
tuk a WMO stratégiai tervét, melyben a hosszútávú stra-
tégiai célkitűzések között szerepel a társadalmi elvárá-
soknak való jobb megfelelés: felhasználóbarát, cél-
orientált, hiteles szolgáltatásokat kell biztosítani, vala-
mint bővíteni kell a Föld-rendszerre vonatkozó megfi-
gyelési és előrejelzési rendszerek kapacitásait. A straté-
giai terv alapján készítették el a 2020-2023-as időszakra 
vonatkozó költségvetést is. Magyarország hozzájárulása 
a WMO teljes tagdíjbevételének idén 0,17%-a, de 2020-
ra a gazdasági mutatók alapján ez 0,2%-ra fog nőni. A 
négyéves ciklusra tervezett költségvetés összesen 
271,5444 millió CHF, mely a 2016-2019-es időszakhoz 
képest 2%-os növekedést jelent majd.  
 
Tisztségviselők választása. Az egyik legizgalmasabb 
kérdés természetesen az volt, hogy ki lesz a WMO kö-
vetkező elnöke. 
Ugyanis a nyolc év 
után leköszönő ka-
nadai elnök, David 
Grimes helyére – aki 
már nem újravá-
lasztható – két pá-
lyázó is volt: a né-
met prof. Gerhard 
Adrian, és az ameri-
kai dr. Louis Uccel-
lini, mindketten a 
tagországaikban a 
nemzeti meteoroló-
giai szolgálat veze-
tői. Dr. Uccellini 14 
évig volt az ameri-
kai óceáni és légköri 
hivatal (NOAA) elő-
rejelzési központjá-
nak (NCEP) vezető-
je, előtte pedig irá-
nyította a NWS (Na-
tional Weather Ser-
vice) meteorológiai 
és operatív részlegét is. Az USA hozzájárulása – legna-
gyobb befizetőként – a WMO feladatainak ellátása érde-
kében nélkülözhetetlen, viszont a németek is egy olyan 
jelöltet állítottak, aki már évek óta aktívan részt vesz 
nemzetközi meteorológiai programokban, sőt prof. Adri-
an vezette az elmúlt évben a WMO strukturális átalaku-
lásáért felelős munkacsoportot is, így a WMO-ra kellő 
rálátással rendelkezik. Egyébként 2010 óta vezeti a né-
met meteorológiai szolgálatot, ezalatt főként a kutatási 
együttműködéseket, valamint éghajlati szolgáltatásokat 
erősítette. Végül a 2019. június 13-i szavazáson dr. Uc-
cellini-vel szemben a szavazatok nagy többségét szerezte 
meg a német jelölt (7. ábra). Prof. Adrian eddigi tapasz-
talata segít majd, hogy az európai szempontokat – így az 
ezekkel sok szempontból megegyező magyarországi ér-

dekeket is –, működési elveket és irányokat kiválóan tud-
ja képviselni a nemzetközi fórumokon. 
 
A WMO elnökének feladat, hogy vezesse a Végrehajtó 
Tanács és a Kongresszus üléseit, ebben három alelnök 
segíti. A Kongresszuson sor került az alelnökök megvá-
lasztására is, a WMO első alelnöke Argentínából, máso-
dik alelnöke Curaçao-ból (Hollandia társult szigetországa 
a Karib tenger déli részén), harmadik alelnöke pedig 
Tanzániából érkezik majd (7. ábra). A Kongresszus to-
vábbá elfogadta a jelenlegi WMO Főtitkár – a finn Prof. 
Petteri Taalas – 4 éves mandátumának újabb négy évvel 
történő meghosszabbítását. 
 
Emellett sor került a 37 fős Végrehajtó Tanács tagjainak 
kinevezésére, ebben az európai régió 9 helyet kapott. 
Ezek elosztását már a Kongresszus előtt elfogadták a ré-
gió tagországai az osztrák elnök javaslatára: Oroszor-

szág, Németország, 
Egyesült Királyság, 
Franciaország, Tö-
rökország, Spanyol-
ország, Olaszország, 
Svájc és Ausztria. 
. 
 
Zárszó. Összesség-
ében tehát elmond-
ható, hogy a Kong-
resszus témái na-
gyon változatosak 
voltak és lefedték a 
nemzeti meteoroló-
giai szolgálatok, így 
az OMSZ tevékeny-
ségének széles 
spektrumát.  
 
Mindeközben egyre 
inkább megfigyelhe-
tő az az irányú ten-
dencia, hogy a me-
teorológiai szolgála-

tokon túl hogyan lehet bevonni más szervezeteket, part-
nerintézményeket, és cégeket a hagyományos meteoroló-
giai feladatok ellátásába. 
.  
 
A nemzetközi változások előbb vagy utóbb hatással van-
nak ránk, de egy ilyen globális szervezetnél mindig érde-
kes megfigyelni, hogy a fejlődés üteme hogyan igazodik 
egyrészt a legfejlettebb tagállomok lehetőségeihez, más-
részt viszont a kevésbé fejlett ázsiai, de leginkább afrikai 
résztvevők véleményéhez. Izgalmas megtapasztalni azt, 
hogy mindenki a saját lehetőségeihez mérten, de összes-
ségében mégis együtt, hasonló feladatokat ellátva hala-
dunk előre. 

  

 
7. ábra: A WMO újonnan megválasztott elnökei: dr. Albert Martis (Curaçao, 

második alelnök), prof. Celeste Saulo (Argentína, első alelnök),  
prof. dr. Gerhard Adrian (Németország, elnök), dr. Agnes Lawrence Kijazi 

(Tanzánia, harmadik alelnök) 


