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“rossz idő” valószínűsége
bevétel ? költség

profit maximalizálás

The Met Office Weather Game: investigating how different methods for presenting 

probabilistic weather forecasts influence decision-making (2019) 

eső napos

dolgozom költség bevétel-költség

otthon maradok 0 0

Példa: 
ha a költség=20ezer, bevétel=100ezer
akkor az eső küszöbvalószínűsége: 80 %



“rossz” idő valószínűsége
költség-veszteség arány

veszteség minimalizálás

havazás/jegesedés „jó” idő

sózok költség költség

nem sózok BAJ 0

küszöbérték a „rossz” 
idő valószínűségére

𝐤ö𝐥𝐭𝐬é𝐠

𝐁𝐀𝐉
~ 20 %>



extrém időjárás valószínűsége
döntéshozók mérlegelése

Élet és vagyonvédelem

vihar „jó” idő

elhalasztom költség kisebb baj

megtartom NAGY BAJ

küszöbérték az extrém 
időjárás valószínűségére

𝐤𝐢𝐬𝐞𝐛𝐛 𝐛𝐚𝐣

𝐍𝐀𝐆𝐘 𝐁𝐀𝐉
~ 5 %>

John Ulan/Canadian Press
The storm topped the concert stage, 
killing one person and injuring 15 others



felhasználás a legkölönfélébb területeken





FELHASZNÁLÓK



ECMWF
Európai Középtávú Előrejelző Központ



Valószínűségi (ensemble) előrejelzések



https://www.facebook.com/orszagosmeteorologiaiszolgalat



https://www.instagram.com/omsz_insta/



Tájékozódás a kérdéses 
időponthoz közeledve

▪ sok nappal előre: EPS diagramok

▪ 2-4 nappal előre: figyelmeztetés, szöveges prognózis

▪ 1 nappal előre: szöveges figyelmeztetés előrejelzés

www.facebook.com/orszagosmeteorologiaiszolgalat
www.youtube.com/@METHUidojarasjelentes/videos

▪ pár órával előre és az esemény közben: 
riasztás, radarkép, mobilalkalmazás

ha még mindig 
van kérdés: 
segítünk!

http://www.facebook.com/orszagosmeteorologiaiszolgalat
http://www.youtube.com/@METHUidojarasjelentes/videos


potenciális hatás
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kritériumrendszer kialakítása, veszélyességi fokozatok meghatározása

veszélyesebb jelenség + nagyobb bizonyosság = 
= magasabb kockázat

fokozat meghatározása:
- visszatérési periódus
- érintett terület nagysága

- társadalmi-gazdasági hatás



Horváth Sándor, Veszprém

szupercellák 
lokálisan károkozó széllel, akár extrém méretű jéggel, esetleg tornádóval
jellegzetes vizuális jegyek: lásd szupercella.hu (Viharvadászok Egyesülete)

Széligné Zóka Krisztina

küld be, hogy 
mit észleltél!





zivatarlánc szélrohamvonallal
széllökések > 90-100 km/h
vizuális előjel: peremfelhő a láthatáron

Kizmus Anikó

OMSZ mobilalkalmazás



kiemelten nagy bizonytalanság:
felhőszakadás, hirtelen árvíz (flash-flood)

2015.08.17. Budapest



2022. augusztus 20.
Utólag okosabbak vagyunk? 

Előadóülés a 2022. augusztus 20-ai előrejelzésekről
2022. November 24. 14 óra

www.mettars.hu



nem volt a legjobb napja a modelleknek

előrejelzett tengerszinti légnyomás hibája (RMSE) 00UTC+21 óra időpontban
az egyik legnagyobb az elmúlt 5 évben

2022.08.20

Forrás: OMSZ Modellezési Osztály, Tóth Boglárka



Trópusi és szibériai légtömegek találkozója
Ónos eső, 2014. december 1. 

Mi okozta a pusztító ónos esőt: 
Természet világa 146. évf. 2. sz. (2015. február)





2013. március 14.



Dunántúl: hófúvás északkelet: ónos eső

1 hét elteltével is még
~ 10 ezer ember áram nélkül

Bodó Zsolt, MAVIR

2013. március 14.

H. Szabó Sándor/ORFK



OMSZ_insta


