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Összefoglalás. Az időjárás előrejelzése a nemzeti meteorológiai szolgálatok egyik legfontosabb feladata. A magyar prog-
nózisok készítése az 1800-as évek vége felé kezdődött, gyakorlata sok-sok változáson ment keresztül. A szerző egész pá-
lyafutása során előrejelzőként dolgozva pontosan végig követhette, miként változott a prognózis készítés mindennapi gya-
korlata az Országos Meteorológiai Szolgálatnál. Az írás a múlt század nyolcvanas éveitől napjainkig tekinti át az operatív 
működést, bemutatva, hogy mekkora fejlődésnek lehetett szemtanúja. 

 

Abstract. Weather forecasting is the most important task of each meteorological service. Preparation of the Hungarian 
weather forecast began in the last decade of 1800s. The practice of preparing a prognosis has undergone many, many 
changes. Throughout his career, the author, working as a forecaster, saw exactly how the daily practice of the Hungarian 
prognosis works at Hungarian Meteorological Service. From the eighties of the last century to the present day, the paper 
reviews the practice of Hungarian forecasting, showing the progress that has been witnessed by those who lived in it. 

 
A 80-as évek. Manuális térképrajzolás, telexen továbbí-
tott prognózisok, napi egy műholdkép, alacsony fizeté-
sek, sok külön jövedelem. Az 1970-s években és nagy-
részt még a 80-as évek elején az előrejelzés területén a 
hagyományos szinoptikus módszerek voltak az egyed-
uralkodók, a számítógépes előrejelzéseket lényegében 
még csak a hírekből ismertük. Emiatt mind a rövid-, 
mind a középtávú előrejelzések kiinduló pontját a szi-
noptikus talaj- és a topográfia-térképek jelentették. Az 

előrejelző szakemberek és a segítségükre álló techniku-
sok még kézzel rajzolták a papír alapú meteorológiai tér-
képeket, ami napi több órás munkát jelentett számukra. A 
nagy európai térképet például két technikus rajzolta (1. 
ábra), amely legalább kétórás feladat volt. A talajtérké-
pekre felkerülő adatokat az alábbi minta szerint telexen 
érkező táviratokból olvasták ki, és egy speciális piros-
kék tollal rajzolták fel: zczcaaxx1806112999 11840 
60507 10144 20127 39963 40124 5500660022 79598 
84964 90540 333 20108 31008 5506470028 83956 
81856 555 10090 55092 6018/=, 
 
A 2. ábrán látható módon kellett több száz állomás ada-
tait felrajzolni a technikusoknak a szinoptikus térképre. 
Ezek az adatok: hőmérséklet, harmatpont, felhőzet meny-
nyisége oktában, alacsony-, közép- és magas szintű fel-
hőzet típusa, alacsony szintű felhőzet mennyisége, felhő-
alap, szélirány és sebesség, légnyomásérték és -tenden-
cia, látástávolság, jelenidő, az elmúlt 1 és 6 óra időjárási 
eseménye. 
 
Nemcsak a szinoptikus 
térképek, hanem a 
magassági térképek, a 
felszállások, a csapadék 
szinoptikai térképek 
rajzolása is kézzel 
történt. A labilitási és 
csapadék szinoptikai 
indexek számolása 
különböző táblázatok 
segítségével ugyancsak 
időigényes feladat volt. 
A sok manuális feladat 

 
1. ábra: Énekes Lászlóné és Törökné Szerdahelyi Erzsébet 

rajzolja a nagy európai térképet a 80-as évek elején 

 
2. ábra: A szinoptikus állomások 

köré felrajzolt adatok 
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miatt az akkori Prognózis Osztályokon (Rövidtávú, 
Középtávú, Csapadék Szinoptikai Osztály) több mint 20 
technikus dolgozott. 
 
Még így is problémát jelentett, ha egy-egy technikus 
váratlanul kiesett. Kedves történet a 80-as évek elejéről, 
amikor a Rövidtávú-előrejelző Osztályon dolgozó fiatal, 
csinos technikus lány déli 12-kor kiszaladt a KEI 
(Központi Előrejelző Intézet) közelében lévő közértbe 
(az akkori köznyelv szerint a „kis piszkosba”), és soha 
többé nem jött vissza. (Állítólag talált egy olyan 
munkahelyet, ahol nem kellett ennyit rajzolni). Egy ideig 
várták, hogy visszajön, de aztán mindenki elkezdett 
aggódni, különösen a Kelet-Európát rajzoló technikus, 
hiszen félő volt, ha nem jön vissza a rajzoló párja a 
közértből, akkor Nyugat-Európát is neki kell 
megrajzolnia. A végén ez lett, így a nagy térkép mintegy 
kétórás késéssel készült el. Ebből következett, hogy az 

MSZMP központi napilapjába, a Népszabadságba is 
később küldtük a kézzel rajzolt fronttérképet, aminek 
mindig a déli térkép volt az alapja. Reklamációra ugyan 
nem emlékszem, de azért ez annak idején igencsak kínos 
volt. 
 
Ha már az anekdotáknál tartunk, egy másik vicces 
történet a 80-as évekből egy lelkes előrejelzőhöz 
kapcsolódik, mert lelkes előrejelzők akkortájt is voltak. 
Akiről szó van, már akkor is idős volt, de teljesen be 
tudott lelkesedni egy-egy érdekes időjárási helyzetben. 
Éppen szolgálatban volt, amikor télen egy ciklon 
közeledett felénk, de valahogy a havazás, a prognózis 
ellenére, sehol nem akart beindulni az országban. Hiába 
várta, hogy a közel 120 főállású észlelőnek munkát adó 
23 szinoptikus főállomás telexen óránként érkező adatain 
vagy a szintén óránként beérkező telexen kódolt 
radartáviratokon megjelenjen a csapadék. És hiába 

csüngött az URH-n, hogy a rádióhálózaton keresztül 
befusson egy speci távirat a havazásról. A végén már azt 
mondta, hogy szerinte az ország közepén fog elkezdeni 
havazni. Ekkor gondolta egy hírközpontos kolléga, hogy 
megtréfálja. Felment a KEI épületének lapos tetejére, és 
az ott felhalmozott hóból csepegtetve próbálta a havazást 
imitálni. A kísérlet bejött, és az említett előrejelző 
kollégánk örömujjongva szaladgált végig az előrejelző 
nagyszobában, hogy „végre havazik”. Ma ezt a tréfát az 
5 percenként érkező radaradatok birtokában már nem 
lehetne megcsinálni. 
 
Néhány szót a szakmai feltételekről. Nyilvánvaló, hogy 
mai szemmel nézve az akkori technikai elmaradásunk 
jelentős mértékben kihatott a szakmai színvonalra, hiszen 
nem, vagy alig voltak modell információk, és az aktuális 
időjárási helyzetről is igencsak hézagosak voltak az 
ismereteink. Talán ezt kompenzálva viszont az aktuális 

talaj és magassági térképek 
kiértékelése szakmai 
szempontból a mainál 
alaposabb volt. Az igen sok 
manuális feladat ugyan 
rengeteg időt kötött le, de 
ugyanakkor a létszám is 
jóval nagyobb volt. Az 
operatív szolgálat mellett 
sokaknak maradt ideje 
kutatásra, amit az akkori 
vezetőség erősen 
szorgalmazott. Minden 
hónapban voltak előre 
meghirdetett referátumok, 
melyeken friss kutatási 
eredményekről kellett 
beszámolni. A referátumok-
ra való felkészülést komo-
lyan kellett venni, mert 
azokon az intézet teljes 
vezetése részt vett és 
véleményt mondott. 
 
A 80-as évek közepétől 

ugyan már nagyobb számban megjelentek a számító-
gépes modellek eredményei, de ezek meglehetősen rossz 
minőségben (ún. facsimile segítségével), mindössze 
néhány elemre vonatkozóan és 2‒3 napra előre 
tartalmaztak prognózist. Ilyen modell volt a német, kb. 
250 km-es felbontású BKL, majd BKF modell, amelynek 
talaj-nyomás, a 850 és az 500 hPa-os szintre vonatkozó 
geopotenciál és hőmérséklet előrejelzését használtuk. Az 
előrejelzések készítésénél igen nagy szerepet játszott a 
rutin. Ezzel kapcsolatban emlékszem egy esetre, amikor 
az ügyeletes fiatal kolléganő egy novemberi inverziós 
helyzetben ‒ ilyen helyzetek a finomfelbontású modellek 
korszakában is nagy kihívást jelentenek a szinoptikusok 
számára ‒ a prognózis megbeszélésen másnapra 14‒19 
fokos maximum hőmérsékletet javasolt. Hivatkozott arra, 
hogy az akkoriban egyedüliként rendelkezésre álló német 
modell a 850 hPa-os előrejelzésben 10 fok feletti 
hőmérsékletet adott, és úgy gondolta, hogy a köd fel fog 

 
3. ábra: Kézzel készített Napijelentés második oldala 80-as évek elejéről 
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oszlani. A KEI igazgatóhelyettese, aki rendszeresen részt 
vett a megbeszélésen, és aki meglehetősen nagy rutinnal 
rendelkezett az előrejelzés vonatkozásában, rákérdezett: 
„kedves kolléganő, ugye jól hallottam 4, 9 fokot tetszett 
javasolni”. Mire kitört a vita, hogy vajon feloszlik-e a 
köd vagy sem. A vita végeredménye 9, 14 fokos 
prognózis lett… 
Ma talán meglepő, de már a 80-as években is 
meglehetősen intenzív kereskedelmi tevékenység folyt a 
KEI-ben. Az előrejelző részlegek vezetői ugyanis már 
akkor felismerték, hogy a meteorológiai előrejelzésekkel 
üzletelni lehet. Annak idején is az energiaszolgáltatók, a 
média és a közlekedés voltak a legfontosabb partnerek. A 
kor sajátossága, hogy mintegy nyolc bányával volt 
szerződésünk, amelyeknek a 3 óra alatt 3 hPa-nál 
nagyobb nyomásváltozás esetén kellett riasztást 
küldenünk. (A rendszerváltás környékén ezek a bányák 
megszűntek, így a velük kötött szerződések is.) 
Az egyre nagyobb számban meglévő előrejelzési 
szolgáltatásokat egyenként, telexen készítettük, és 
manuálisan adtuk le, ami az akkori prognózis 

osztályokon 4‒5 meteorológus 3‒4 órás folyamatos 
telexen történő gépelését jelentette. El lehet képzelni, 
hogy a Rövidtávú-előrejelző Osztály telexszobájában, 
ahol egyszerre három szinoptikus „ütötte” a telexet, 
milyen zaj volt. A 80-as évek közepén a szerződések 
írására, a leadások racionalizálására ugyan kidolgoztak 
egy automatikus eljárást (ezt grognak nevezték), aminek 
az volt a lényege, hogy a körzetekre adott prognózisok 
bekerüljenek a szerződések űrlapjaiba, de ezt az akkori 
technikai viszonyok nehézkessége miatt néhány évi 
gyakorlat után feladták. Mindenesetre a kifejlesztett 
módszer a több mint 10 évvel később kidolgozott 
eljárások előfutárának tekinthető. Az újságokat kézzel 
készítettük, és azok eleinte kézben, később faxon jutottak 
el a partnerekhez. Hasonlóan kézzel vitték fel az adatokat 
még a Napijelentésbe is, ahogy az a 3. ábrán látható. 
A szerződéses üzleti tevékenyégben az intézet mellett 
maguk a kollégák is érdekeltek voltak. Nemcsak az év 
végén kapott prémium összege függött az intézet 
bevételétől, hanem az előrejelzőknél általános volt, és ez 
talán ma meglepő, hogy több szerződésből ők maguk 
közvetlenül is részesültek. A tévézésből ugyan akkor is 

csak egyeseknek származott külön jövedelme, de az 
újságok készítéséből, a rádiózásból, illetve néhány egyéb 
szerződésből befolyó jövedelmekből gyakorlatilag 
mindenki részesült. A külön jövedelmekre azért is nagy 
volt az igény, mert a korszakra általánosságban jellemző 
volt az alacsony fizetés, és ezen belül a kezdő, fiatal 
diplomások fizetése az átlagtól is elmaradt. Jómagam 
például 1981-ben 2800 Ft-os fizetéssel kezdtem. Igaz, 
hogy akkortájt az árak is jóval alacsonyabbak voltak, de 
ez a fizetés abszolút értékben is nagyon kevés volt, 
figyelembe véve például, hogy az intézeti portás vagy 
fűtő fizetése is magasabb volt ennél. Miközben az 
előrejelzők alapvetően a szolgáltatási szerződések révén 
befolyt jövedelmekből részesedtek, az akkor még nagy 
számban dolgozó kutatók célfeladatokat pályázhattak 
meg, és ebből származott számukra extra jövedelem. 
Több évtized távlatában persze azt nem lehet megítélni, 
hogy a rendszer mennyire volt igazságos, annak idején az 
volt a vélemény, hogy külön jövedelmek szempontjából 
a Rövidtávú-előrejelző Osztályon dolgozó kollégák 
voltak a legelőnyösebb helyzetben. 
 
A 80-as évek KEI-s légköréhez hozzátartoztak a bulik is. 
Ez kötődhetett állami ünnepséghez, mint például a 
november 7-hez, vagy április 4-hez, de voltak 
farsangkor, nemzetközi nőnapon vagy éppen április 1-én 
is bulik. A 4. ábrán látható KEI belső, tágas aulája 
egyébként kifejezetten alkalmas volt ilyen rendezvények 
szervezésére. 
 
A 90-es évek technikai forradalma az előrejelzés 
területén. Döntő szerepet kapnak a számítógépes 
előrejelzések, megjelenik a HAWK, minden területen 
megkezdődik az automatizálás térhódítása, alapbérek 
rendezése. A 80-as évek végén lassanként beindult a 
technikai fejlődés, de ez igazából a rendszerváltás után, a 
90-es években gyorsult fel, és közel 5‒8 éven belül szinte 
teljesen megváltoztatta az előrejelzők munkáját. A 
meteorológia területén a 80-as évek közepétől, végétől 
felgyorsuló technikai forradalom tulajdonképpen 
nemzetközi jelenség volt. Ami magyar specialitás, hogy 
ez nálunk a 90-es évek elején, közepén, Nyugat-
Európához képest késleltetve, csupán néhány év alatt 
következett be. Ennek oka, hogy erre a nemzetközi 
trendre nálunk több tényező is ráerősített. Mindenekelőtt 
a rendszerváltás és ennek következtében a vasfüggöny 
megszűnése, ami nemcsak a személyek, hanem az 
informatikai eszközök, berendezések szabad áramlását is 
eredményezte. 
 
A különösen gyors OMSZ-beli fejlődéshez kétségkívül 
hozzájárult az is, hogy az OMSZ akkori felsővezetése 
ezeket a pozitív lehetőségeket, változásokat maximálisan 
kihasználta. Ennek érdekében a volt szocialista országok 
közül elsőként, a rendszerváltást követően néhány éven 
belül igen aktív nemzetközi kapcsolatokat épített ki. 
Gyorsította a fejlődést, hogy az erősen gazdasági 
szemléletű vezetésnek elsődleges célja lett, hogy az 
OMSZ-ban növelje a hatékonyságot, és elősegítse az 
automatizálást, ami a 90-es évek ránk zúduló piaci 
szemléletében egyben gazdasági kényszer is lett. 

 
4. ábra: A Központi Előrejelző Intézet (KEI) belső aulája az 

ünnepségek és a bulik színtere 
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Mik voltak ezek a változások? 
Természetesen az előrejelzők számára igen fontos az 
aktuális időjárási helyzet ismerete, ami nélkül 
elképzelhetetlen pontos ultrarövidtávú, néhány órára 
előre szóló előrejelzés készítése. Az elmúlt évtizedekben 
ezen a téren is hihetetlen fejlődés következett be, ami 
alapvetően a 90-es években gyorsult fel, amikor is az 
OMSZ megfigyelési programja jelentősen kibővült és 
átalakult a kor igényeinek megfelelően. Bevezetésre 
kerültek, majd elterjedtek az automatizált mérések, és az 
évezred végére már 88 automata állomás működött az 
országban, így az automata adatok váltak elsődlegessé. A 
90-es évek második felében, az ekkor már digitalizált 
radarmérések felhasználási köre is jelentősen bővült, 
1999-től Pestszentlőrincen megkezdte működését az első 
amerikai EEC doppler radar. A 80-as évek analóg napi 
egy műholdképével szemben 1991-től már digitalizált, 
30 perces időbeli felbontású műholdképeink voltak, 
1999-ben pedig megkezdte operatív működését az 5 
állomásból álló villámlokalizációs rendszer, a SAFIR 
hálózata is. 
 
Az előrejelzők munkájában az említett fejlesztések igen 
nagy változást jelentettek, de a korszak legnagyobb áttö-
rését azonban a numerikus modellek széleskörű megjele-
nése, és azoknak a munkaállomásokon történő megjele-
nítése hozta. Ennek első, fontos állomása volt, amikor a 
90-es évek elején az OMSZ adaptálta, majd operatívvá 
tette a svéd modellt, és ezzel egyidejűleg bekapcsolódott 
az európai korlátos tartományú modellezési tevékenysé-
geket összefogó szervezet, az European Working Group 
on Limited Area Modelling (EWGLAM) munkájába. 
Ezzel közel egyidejűleg 1990-ben a Météo France igaz-
gatója a rövidtávú numerikus időjárás modellezés terüle-
tén együttműködést kezdeményezett a közép-európai or-
szágok részvételével. A tényleges fejlesztő munka 1991-
ben indult meg Toulouse-ban. A magyar szolgálat indu-
lásként 1,5 éves időtartam alatt 24 emberhónapnyi mun-
kát vállalt, amelyben a szolgálat fiatal, modellezéssel 
foglalkozó munkatársai vettek részt. 1994-ben Toulouse-
ban megindult az ALADIN modell operatív futtatása, a 
résztvevő országok a modell előrejelzéseket térképes 
formában az ún. RETIM műholdas átviteli rendszeren 
keresztül kapták meg. Az ALADIN modell gyors meg-
honosodását elősegítette, hogy Toulouse-ban több fiatal, 
operatív szinoptikus szakember is bekapcsolódott a fej-
lesztési munkába. A közép-európai ALADIN országokat 
tömörítő RC LACE konzorcium és a Météo France kö-
zötti együttműködés 1994 végén jött létre. Kezdetben a 
RC LACE tagországok számára az ALADIN modell 
Toulouse-ban futott, majd 1998-tól a modell magyar vál-
tozata már az OMSZ épületében fut, és azóta a modellen 
a mintegy 3‒8 évenként megújuló szuperszámítógépeken 
számos fejlesztés történt.  
 
A numerikus modellek térhódításának másik vonulata, 
hogy szolgálatunk kezdeményezésre Magyarország 1994 
nyarán, a kelet-közép-európai országok közül elsőként, 
társult tagként csatlakozott az angliai Readingben műkö-
dő Középtávú Időjárás Előrejelzések Európai Központjá-
hoz, az ECMWF-hez, amelynek alapvető célja jó minő-

ségű, középtávú (2‒10 napos időtartamú) numerikus elő-
rejelzések készítése. Az ECMWF modell előrejelzések 
OMSZ-ban történő operatív fogadásának a feltétele 
(adatfogadás, dekódolás) 1995 elején teremtődött meg, 
amikor egy amerikai-magyar együttműködés keretében a 
Nimbus rendszert installáltuk. Az ECMWF-ből származó 
térképes információk HP workstation-ön való megjelení-
tése nem sokkal ezután valósult meg. Kezdetben az EC-
MWF modellnek csak az ún. nagyfelbontású, determi-
nisztikus változatát használtunk, ennek horizontális fel-
bontása a 90-es évek végén 60 km-es volt, mára ez 9 km-
re csökkent. 
 
Az előrejelzői munka szempontjából kiemelkedően fon-
tos állomás volt az OMSZ megjelenítő rendszerének a 
fejlesztése, amely 1994-ben indult. Az első operatív ver-
zió (HAWK-1) már alkalmas volt a különböző meteoro-
lógiai információk, így a radar- és műholdképek, a fel-
színi és magaslégköri megfigyelések, a különböző mo-
dell- (ALADIN, ECMWF) előrejelzések együttes megje-
lenítésére, amely igen nagy segítséget jelentett azáltal, 
hogy így már képes volt a napi munka során rendelkezés-
re álló igen nagy mennyiségű meteorológiai információt 
rendszerezni. Ez különösen annak tükrében jelentett na-
gyon fontos változást, hogy néhány évvel korábban, a 
90-es évek elején a GTS-en keresztül érkező ún. grid elő-
rejelzéseket a technikusok még kézzel írták fel a térképek 
megfelelő rácspontjaira, majd ezt követően szinoptikusok 
analizáltak az adatokat. Nyilvánvaló, hogy a papíralapú, 
kézzel készített maximum, 10‒20 térképhez képest a 
HAWK rendszerben megjeleníthető több száz (manapság 
már több ezer) térkép áttanulmányozása ugrásszerű vál-
tozást hozott a szakmai munkában. 
 
A 90-es évek a szolgáltatások szervezése és készítése te-
rén is jelentős változást hozott. A szerződések írását és 
leadását a 90-es évek közepétől jelentősen megkönnyítet-
te a telexnet (telex-számítógép hálózatban), amelyen a 
megírt szöveget egyúttal faxon is el lehetett küldeni. A 
kilencvenes évek közepétől kezdtük használni a co-
reldraw programot, egyrészt a Napijelentésben az euró-
pai térképnél, másrészt az újságok készítésénél az előre-
jelzési térképek rajzolásánál. A sokasodó feladatok, az 
egyre bővülő üzleti szolgáltatások, valamint a javuló 
technikai feltételek a meteorológiai térképek előállítása 
terén is jelentős változást hozott. A kilencvenes évek ele-
jétől vált lehetővé, hogy a mind szinoptikus talajtérké-
pekre, mind a magassági térképekre az adatok automati-
kusan kerüljenek fel, ami jelentősen csökkentette a tech-
nikusi munka iránti igényt. Néhány év múlva a topográ-
fiai térképeknél áttértünk a gépi analízisre. 
A 90-es évek végén a prognózisok automatizálása iránti 
igény több oldalról szinte egy időben jelentkezett. A fő 
cél az volt, hogy ha egy részletes előrejelzés már elké-
szül, akkor a különböző szerződések számára ne kelljen 
azt kisebb módosítással újra meg újra megírni. Nyilván-
valóvá vált, hogy az egyre több szerződést már csak au-
tomatikus módszerekkel lehet kiszolgálni. A szerződések 
készítésének automatizálásánál fontos lépest jelentett az 
1999-ben bevezetett prognózis kódolás és ezekből a szö-
vegalkotás. Ez egyrészt jelentősen automatizálta a szer-
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ződések írását és leadását, másrészt a prognózisok objek-
tív verifikálását is megkönnyítette. Az automatizálással 
és a szoftverrel szemben az volt a követelmény, hogy a 
kódok felépítése logikus, áttekinthető legyen, a szinopti-
kusok számára pedig a kódolás ne legyen túl munkaigé-
nyes, miközben a kódokból értelmes, a továbbításra, az 
üzleti kapcsolatokban alkalmazható szöveg generálása 
történjen. Az elkészült mind PC, mind pedig work-
station-ös környezetben használható C program több száz 
fajta prognózis generálására volt képes, és egyúttal a 
csapadékmennyiség és valószínűség vonatkozásában a 
korábban manuálisan készülő szövegeknél jóval részlete-
sebb információt szolgáltatott. A szöveggenerálás ered-
ményeként angol nyelven is előállt prognózis, az elké-
szült szöveges előrejelzések pedig automatikusan beke-
rültek a szerződések űrlapjaiba. Kezdetben sokan attól 
féltek, hogy a kódolással előálló prognózis szövegeket a 
partnereink túlságosan egysíkúaknak fogják tartani, de 
elég hamar kiderült, hogy a médiás szolgáltatásokat nem 
számítva a partnereink nem agyonrészletezett prognózis 
szövegekre, hanem alapvetően a szövegekben meglévő 

lényegi információkra kíváncsiak. Az 1999-ben kifejlesz-
tett program első változata az 5. ábrán látható. 1999 után 
a modellekből is előálltak kódolt prognózisok, amelyek-
nek egyrészt az volt az előnye, hogy korábban rendelke-
zésre álltak, mint a szinoptikusok által készített kódolás, 
másrészt a szinoptikusok számára régiónként és napon-
ként gyors áttekintést adtak a várható időjárásról. A mo-
dellekből készített automatikus kódolással tulajdonkép-
pen már ekkor lehetőség lett volna a szerződések jelentős 
részének teljesen automatikus kiszolgálására, de mivel a 
modellek bizonyos időjárási helyzetekben még nem vol-
tak (és részben még ma sem) elég megbízhatók, ez az át-
állás csak bizonyos szerződések esetében történt meg.  
 
A 90-es évek elején a piacgazdaság kiépülésével egy 
időben az OMSZ számára is egyre fontosabbá vált az üz-
leti tevékenység, olyannyira, hogy 1992 és 1999 között 
átmenetileg, egy vitatható döntést követően egy külön, 
gazdasági szempontból részben leválasztott részleg, a 
Vállalkozási és Kereskedelmi Iroda (VKI majd KERSZI) 
foglakozott az üzleti tevékenységgel. 1998 után ezt az 

elképzelést felülvizsgálták, mivel bebizonyosodott, hogy 
nem szerencsés az üzleti tevékenységet a szakmai mun-
kától és az állami feladatoktól mereven szétválasztani. 
(Ezzel kapcsolatban jegyzem meg, hogy a 90-es évek 
elejének egy másik, az OMSZ hosszú távú érdekeinek 
szempontjából vitatható döntése volt a repülésmeteoro-
lógiai részleg egyik felének az OMSZ-tól az akkori LRI-
hez (Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatósághoz) történő 
átkerülése.) 
 
A rendszerváltást követően az állami mezőgazdasági 
szektor leépülésével a mezőgazdasági megrendelések 
száma ugyan megcsappant, de eközben a többi ágazat ré-
széről folyamatosan emelkedett az érdeklődés. A repü-
lésmeteorológiából befolyó bevétel mindvégig igen ma-
gas arányt képviselt. A médiás szolgáltatásk a 90-es évek 
közepéig folyamatosan növekedett, majd ezt követően a 
magáncégek térhódítása következtében átmenetileg 
csökkent. Az energiagazdálkodóktól származó bevéte-
lünk viszont folyamatosan növekedett. A 90-es évek 
eseménye volt még, hogy az OMSZ épületében külön tv 
stúdiót létesítettek (ami 2011-ben néhány évre bezárt), 
ahol a legfontosabb tv csatornák számára készültek a 
prognózisok. 
 
Ahogy láthatjuk, mind szakmai, mind informatikai 
szempontból a 90-es évek igazi áttörést jelentett az előre-
jelzői munkában. A 90-es évek „aranykora” azonban 
nemcsak a fejlesztésekre nyomta rá a bélyegét, hanem 
ezt a kollégák anyagilag is tapasztalták. Ennek egyik for-
rása volt, hogy a 90-es évek közepén az OMSZ vezetésé-
nek sikerült elérnie, hogy a legtöbb kollégát átsorolják 
köztisztviselőnek, ami néhány év alatt az alapfizetések 
duplájára történő emelését jelentette. A képet persze ár-
nyalja a 90-es évek elején meglévő nagyon alacsony bá-
zis, valamint a korszakra jellemző magas, évi 20%1 körü-
li infláció. A kollégák anyagi megbecsüléséhez hozzájá-
rult a gyakori jutalom és prémium is, volt olyan év, ami-
kor a plusz juttatások összege az előrejelző részlegeknél 
átlagosan elérte a 7‒8 havi alapfizetést. Az OMSZ-nak 
még arra is volt anyagi erőforrása, hogy a dolgozók ön-
kéntes nyugdíj- és egészségpénztárába rendszeresen jut-
tasson pénzt. Így a rendszerváltást követő nagy létszám-
leépítések után az előrejelzők létszáma a javuló fizetési 
körülmények hatására a 90-es évek közepétől stabilizáló-
dott, majd kismértékben még növekedett is. 
 
2000 után. Folyamatos technikai fejlődés, új állami fel-
adatok (veszélyjelzés, tavi viharjelzés kiterjesztése, jég-
eső előrejelzés), a béreknél 10 szűk esztendő. A 2000-től 
napjainkig tartó időszakra általánosságban jellemző, 
hogy azok a fejlesztések, amelyek a meteorológia, így az 
előrejelzés területén a 90-es években megkezdődtek, és 
jelentős áttörést hoztak az előrejelzők munkájában, 2000 
után is folytatódtak. 
A megfigyelés területén ki kell emelni, hogy az automata 
állomások száma tovább növekedett, számuk 2019-ben 
már 260 fölé emelkedett, és 2008 óta ezek az állomások 
már 10 percenként szolgáltatnak adatokat. Ezeket az ada-

 
1 26% (a szerk. mj.: 1991‒95 évek átlaga, www.ksh.hu/docs) 

 
5. ábra: 1999-ben kifejlesztett program első változata, amely a 

kódolt prognózisokból generált szöveget 
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tokat 2013-tól kiegészíti az egyre nagyobb számú – az 
időjárás megfigyelésért lelkesedő – önkéntes, akik segít-
ve az OMSZ megfigyelő tevékenységét, adataikat a 
MET-ÉSZ web alapú rendszerén keresztül adják be. 
2000 után folyamatosan bővült a radarhálózat is. A víz-
ügyi ágazat támogatásával Napkoron 2003-ban történt 
meg a radar felújítása. A harmadik doppler radar Po-
gányvárra került 2004-ben. 2014-ben pedig EU támoga-
tással, a lefedettség javítása céljából Szentes térségében 
egy új radar állomással bővült a hálózat. Jelenleg 4 táv-
vezérelt radar működik automatikus üzemmódban, és 

szolgáltatja ötpercenként a reflektivitás, szélprofil és ket-
tős polarimetrikus mérési adatokat. Az ötperces adatok-
ból különböző időtartamú, a földfelszíni automata csapa-
dékmérők adataival korrigált csapadékösszeg mezők is 
készülnek. A profilmérések további gyarapodását jelen-
tette a 2003-ban telepített két speciális szélmérő radarbe-
rendezés (windprofiler). Elsősorban repülésmeteorológiai 

célokat szolgál, hogy az OMSZ ma már 11 felhőalap mé-
rőt is üzemeltet.  
 
A SAFIR rendszer kiváltására 2019-ben az OMSZ új, 
LINET alapokon nyugvó villámlokalizációs hálózatot 
épített, amely a felhő/föld villámkisülések pontosabb 
meghatározását teszi lehetővé. 
A műholdas mérések terén nagy változást hozott a máso-
dik generációs METEOSAT (MSG) műhold fellövése 
2002-ben. Az MSG eleinte 15 perces, majd 2009-től 5 
perces időbeli felbontásban, 12 hullámhossz tartomány-
ban készít méréseket, a műhold alatti területen 3 km-es 
felbontással. Az új csatornák mérései olyan új meteoro-
lógiai produktumok előállítását tették lehetővé, mint a 
köddel, vagy alacsony felhővel borított területek elkülö-
nítése, vagy a felhőtetőn a cseppek halmazállapotának 
meghatározása.  
 
A 2000-es évek közepén az ALADIN tagországok közül 
elsőként operatív bevezetésre került az ALADIN modell 
új adatasszimilációs sémája a modell kezdeti feltételei-
nek pontosabb meghatározására. 2008-tól az ECMWF 
determinisztikus modell biztosítja a peremfeltételeket a 
modellhez. 2010-től az OMSZ-ban a 11 tagú ensemble 
LAMEPS rendszer is fut, 2010-től pedig bevezetésre ke-
rül az AROME modell, amely egy igen finom horizontá-
lis felbontású (2,5 km-es), nem hidrosztatikus dinamiká-
val rendelkező, azaz a konvektív folyamatokat jobban 
kezelő modell. 
 
Az ECMWF determinisztikus modell esetében 2000 után 
is folyamatosan javult a felbontás, amely a 2010-es évek 
végén már 9 km-re csökkent. A felbontás javulásával és 
modell fizikájának fejlesztésével együtt évről évre javult 
a beválás is. Ma az ECMWF modell segítségével a 7‒8. 
napra ugyanolyan jó beválású prognózist tudunk készíte-
ni, mint a 80-as években a 3‒4. napra. A 2000-es évek 
elejétől egyre szélesebb körben kezdtük alkalmazni az 
ún. ECMWF ensemble előrejelzéseket, amelyek ma már 
elengedhetetlen eszközei a középtávú előrejelzéseknek. 
Míg a 2000-es évek elején az ensemble előrejelzések ho-
rizontális felbontása még csak 160 km körül volt, addig 
ez mára 18 km-re csökkent. Az európai központban ki-
fejlesztett MAGICS software alkalmazásával számos 
OMSZ előállítású grafikus operatív produktum készült 
el, többek között az ensemble meteogram, fáklya és hisz-
togram, melyek részben a Szolgálat előrejelző szakembe-
reinek munkáját segítik, részben az OMSZ honlapon a 
nagyközönség rendelkezésére állnak. Az európai köz-
pontnak ugyan van az egész európai térségre vonatkozó 
klaszter eljárási módszere, de az OMSZ a 2000-es évek 
közepén kidolgozott egy közép-európai tartományra ér-
vényes eljárást, melyet szolgálatunk mellett az osztrák 
szolgálat is használ. Európai újdonságnak számított a 
2010-es évek elején, hogy az OMSZ megoldotta az 
ensemble vertikális metszet előállítását. Az ECMWF 
produktumokkal kapcsolatos legújabb fejlesztés a téli 
csapadékfajták előrejelzését tartalmazza (6. ábra), még-
hozzá valószínűségi információkkal. Az OMSZ által ki-
fejlesztett új diagramot az ECMWF központ ecCharts 
megjelenítő rendszere is átvette. 

 

6. ábra: Ensemble csapadék halmazállapot típus diagram  
Debrecenre, az előjelzés készítés ideje: 2018. március 16. 00 UTC 

 
7. ábra: Vertikális térbeli metszet a HAWK-3-ban 
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A hazai megjelenítő rendszer továbbfejlesztésén a 
HAWK-2-őn, majd a HAWK-3-on a 2000 évek elejétől 
bármely rácspontra már meteogramok és trajektóriák, az 
évtized közepétől pedig vertikális és időbeli metszetek, 
különböző valószínűségi mezők és a klaszter informáci-
ók is megrajzolhatók. A 2010-es évektől a rendszer ké-
pessé vált radaradatokból származtatott metszetek és 
speciális igen finom felbontású műhold információk, a 
2010-es évek közepétől pedig speciális repülésmeteoro-
lógiai térképek megrajzolására és megjelenítésére is. A 7. 
ábrán a HAWK-3-ban készített vertikális térbeli metszet 
látható. 
2010-től a talajtérképek esetében is áttértünk a gépi ana-
lízisre, majd 2016-tól pedig, részben környezetvédelmi 
megfontolásokból, néhány repülésmeteorológiai térképet 
nem számítva, az összes kinyomtatott papírtérképet meg-
szüntettük, ettől kezdve ezek a HAWK-3 megjelenítő 
rendszerben tekinthetők meg. 
2016-ban debütált az új repülésmeteorológiai honlapunk, 

amelyen az információk többsége nem a korábbi szöve-
ges, távirat formátumban, hanem a pilóták által jobban 
kedvelt térképes, illetve grafikus ábrázolással készül. A 
produktumok nagy része ingyenesen elérhető, de regiszt-
rációhoz kötött, beleértve a nyáron már hatszor, télen 
négyszer frissülő, 9 órás időtartamra szóló látványos 
megjelenésű időjárási tájékoztatót és a naponta három-
szor készülő kisgépes szignifikáns térképet. Fizetős pro-
duktumok egyedül a sportrepülés számára készített spe-
ciális modell térképek. 
2005-ben az automatizálás terén fontos állomás volt egy 
amerikai mezőszerkesztő program adaptációja és tovább-

fejlesztése (GFE). A program segítségével az előrejelző 
szakemberek egy konkrét modell előrejelzésből kiindul-
va módosítani tudják (át tudják szerkeszteni) a felajánlott 
előrejelzési mezőket, figyelembe véve más modellek 
eredményeit, a szinoptikus-klimatológiai sajátosságokat 
és a modellek szisztematikus hibáit. Az így előálló me-
zőkből aztán könnyen lehet a partnereknek szolgáltatni, 
mivel az igényelt előrejelzési paraméterek bármely rács-
ponti adatból kiszedhetők. Eleinte úgy tűnt, hogy a prog-
ram alkalmazásával és továbbfejlesztésével a szerződéses 
tevékenység döntő részét néhány éven belül sikerül au-
tomatizálni, és a kódolást felváltani, de ez a folyamat a 
végén sokkal hosszabb lett, és máig sem fejeződött be 
teljesen. Kezdetben csak a hőmérséklet szerkesztésére 
került sor, majd a 2010-es évek elejétől a felhőzet, köze-
pétől pedig már a csapadék és csapadékfajta, illetve az 
ún. jelen idő módosítására nyílt lehetőség. 
A 2010-es évek elejétől ismét nőt a médiás szolgáltatá-
sok szerepe, de az ebből az ágazatból befolyó bevétel 

már nem érte el a korábbi arányt. Az energia gazdálko-
dóktól viszont évről évre növekszik a bevételünk, a repü-
lést követően az elmúlt években már ez az ágazat adta a 
legtöbb bevételt. 2017-től az OMSZ stúdiót kisfilmek ké-
szítése céljából újból hasznosítjuk: azért, hogy a meteo-
rológiai előrejelzések a lakosság számára minél közérthe-
tőbbek legyenek, munkatársaink a várható időjárásról 
naponta állítanak össze kisfilmet, amely a jelenkor elvá-
rásainak megfelelő külalakkal, hasznos és érdekes infor-
mációval készül. A 2010-es évektől az internet elterjedé-
sével az előrejelzési szolgáltatásoknak egy új platformja 
is megjelent: szolgálatunk egyre több partnerünknek kü-

 
8. ábra: A 2018-ban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére kifejlesztett webes felület egy részlete 
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lön webes felületet fejleszt ki, amelyen minden olyan in-
formáció elérhető, ami a partner számára hasznos lehet. 
A 8. ábrán erre látunk példát. 
A nagy múltra visszatekintő tavi viharjelzés mellett, kü-
lönösen 2000 után, megnőtt az igény az egyéb, ultrarö-
vidtávú, néhány órára előre szóló veszélyes időjárási je-
lenségekre vonatkozó megbízható előrejelzések iránt. A 
kor kihívásainak eleget téve 2006-ban új állami alapfel-
adatként vezettük be az OMSZ-ban az európai gyakor-
lathoz illeszkedő veszélyjelző rendszert, amely része az 
EUMETNET egyik projektjének, a „Meteoalarm”-nak. 
Ez az európai meteorológiai riasztások egységes rendsze-
rét koordinálja, átfogó képet nyújtva a rendkívüli időjárá-
si helyzetek eloszlásáról. Miközben a 2006-ban beveze-
tett veszélyjelző rendszerünk tartalma és az általunk 
használt színkód is illeszkedik az európai rendszerhez, a 
hazánkban meghonosított veszélyjelzés egyúttal bizo-
nyos sajátosságokkal is rendelkezik. Az első napra vo-
natkozóan az OMSZ szakmailag logikus, de az európai 
gyakorlattól eltérő, amerikai mintához hasonló kétszintű 
rendszert (első szint a figyelmeztető előrejelzés 36 óráig, 
2018-tól már 4 napig, a második szint a riasztás 0‒3 órá-
ig) vezetett be, amely 2011-ig mindkét szint esetében ré-
giókra vonatkozott, majd 2011-től a figyelmeztető előre-
jelzések megyékre, a riasztások 175 járásra készülnek. 
 
Veszélyjelző rendszerünk rögtön az első évben, 2006. 
augusztus 20-án nagy kihívás elé nézett, amikor az el-
múlt évtizedek egyik legnagyobb vihara tört a fővárosra, 
éppen az esti tűzijáték idején. A vihar sokakat meglepett, 
annak ellenére, hogy az OMSZ már napokkal korábban 
előrejelezte a hidegfront érkezését. Az ügyeletes veszély-
jelző a Budapestet is magában foglaló középső régióra 19 
óra 36 perckor piros riasztást adott ki, vagyis a tűzijáték 
kezdete előtt közel másfél órával az OMSZ jelezte a 
rendkívüli vihart. Hiába adott az OMSZ megfelelő idő-
előnnyel riasztást, ha azt 2006-ban az akkori rendezvény-
szervezők vagy nem használták, vagy ha igen, akkor azt 
nem vették komolyan. 2006 óta gyökeresen megváltozott 
az állami rendezvények meteorológiai biztosítása. Az 
OMSZ ma már napokkal az esemény előtt forródrótos 
kapcsolatban van mind a főszervezőkkel, mind a rendez-
vényt felügyelő operatív törzzsel. Az operatív törzsben 
szolgálatunk 2007 óta személyen képviselteti magát, és a 
legfontosabb döntések meghozatalánál mindig figyelem-
be veszik a meteorológus véleményét. 
 
2006 óta nemcsak a meteorológiai biztosítás rendszere 
változott, hanem a meteorológus szakma is tovább fejlő-
dött. Elég csak arra utalni, hogy amíg 2006-ban 15 per-
cenként, addig ma már 5 percenként állnak rendelkezésre 
a műholdképek és a radarinformációk. Ahogy korábban 
volt már erről szó, a modelleknek mind a fizikája, mind a 
felbontása folyamatosan javul, és ez az elmúlt 14 évben 
is folytatódott. 2006-ban az OMSZ-ban a legfinomabb 
felbontású modell az ALADIN modell volt 9 km-es rács-
távolsággal, ma már a konvektív folyamatokat jobban 
kezelő AROME modell felbontása 2,5 km. Az elmúlt 

10‒15 évben jelentősen növekedett a modellekből szár-
maztatott azon paraméterek és indexek száma és meg-
bízhatósága, amelyek jelentős segítséget adnak a ve-
szélyjelzések kiadásánál. Amíg a 2000-es évek elején a 
nyári konvektív helyzetekben 3‒5 konvektív index segí-
tette az előrejelzők munkáját, ma már több tucat ilyen pa-
raméter és index áll a kollégák rendelkezésére.  
 
Másik fontos állami alapfeladata az OMSZ-nak a tavi vi-
harjelzés. A Balatonnál és a Velencei-tónál 2001 máju-
sában a viharjelzési szezon már egy teljesen felújított jel-
zőrendszerrel indulhatott, ahol az új viharjelző lámpák 
külföldről beszerzett különleges villanócsöves, nagy 
fényteljesítményű egységek voltak. A tó körüli automata 
szélmérők adatainak gyűjtését ugyancsak integrálták a 
lámpavezérlő rendszerbe, így körülbelül 2 percenként 
frissülő szélsebesség, szélirány és széllökés információ 
jelenhetett meg a meteorológus előtti képernyőn. 2005-
től miniszteri rendelet alapján meghosszabbításra került a 
viharjelzési szezon: a korábbi május 1-szeptember 30. 
időszak helyett április 1-től október 31-ig működik a tavi 
viharjelzés. 2012-ben már úgy indult a viharjelzési sze-
zon, hogy nyugatról tekintve a Fonyód-Badacsony szoro-
sig tartó nyugati-medencére, a Badacsonytól Tihanyig 
tartó középső medencére, és a Tihanytól keletre lévő ke-
leti medencére egy időben különböző fokozatú jelzéseket 
lehetett kiadni. 2014-től a Balaton, a Velencei-tó és a 
Fertő-tó mellett már a Tisza-tavon is viharjelzéssel védik 
az ott élők és ott nyaralók testi épségét. 
 
2019-ben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) ál-
tal üzembe helyezett jégkárenyhítő rendszer támogatásá-
ra fontos új feladatként megkezdtük a NAK számára áp-
rilistól szeptember végéig 175 járásra vonatkozó jégeső 
előrejelzés készítését. 
A 2000-es évek elején még folytatódott a fizetésekben a 
90-es évek közepén megkezdődött látványos emelkedés, 
majd az ország gazdasági helyzetében bekövetkező rom-
lás kihatott az OMSZ-ra is. A 2000-es évek közepétől 
egyre kevesebb lett a jutalom, több lépcsőben létszámle-
építések jöttek, majd központi intézkedések nyomán a vi-
lággazdasági válság kirobbanásával összefüggésben 
2009-től megszűnt a 13. havi fizetés. Ezt követően 10 
éven keresztül az államigazgatásban dolgozók bérét be-
fagyasztották. A reálbércsökkenés miatt a 2010-es évek 
közepétől, főként a fiatalok körében jelentős volt az el-
vándorlás, ami elsősorban a fejlesztések terén fokozódó 
munkaerőhiányhoz vezetett. Pozitív változás csak 
2018‒19-től következett be, amikortól ismét lehetőség 
nyílt a bérek emelésére. 
 
Az elmúlt 40 évről mindenképpen ki kell emelni, hogy a 
90-es évek elejétől, közepétől bekövetkező, a meteoroló-
gia minden területére kiterjedő technikai fejlődés gyöke-
resen megváltoztatta az előrejelzők munkáját. 
 
Személy szerint is kitüntetettnek érzem magam, hogy 
ennek a folyamatnak a részese lehettem. 

  


