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A WMO (World Meteorological Organisation) 

• Az időjárás határokon átnyúló jelenség, ezért kezelése 

csak nemzetközi összefogással lehetséges. Erre hozta 

létre 1950-ben az ENSZ a Világ Meteorológiai 

Szervezetét, a WMO-t. Ez a szervezet lett az utóda az 

International Meteorological Organization-nak (IMO), 

amelyet 1873-ban alapítottak. 

• A WMO deklarált feladatai:  

 - A meteorológia (időjárás és éghajlat),  

 - az alkalmazott hidrológia, valamint 

 -  az ezekhez kapcsolódó geofizikai tudományterületek 

aktuális feladatainak összefogása. 



A WMO a felsorolt szakterületek problémáinak kezelésére 

létrehozott nemzetközi szervezet, mely keretet nyújt az 

együttműködéshez. 

Az alapfeladatokon belül részt vállal a természeti 

katasztrófák kezelése, elhárítása terén 

Az élet és az épített környezet megóvásában 

Elősegíti a gazdasági és társadalmi jólét megteremtését 

olyan területeken, mint az élelmiszerbiztonság, az 

egészséges ivóvíz megteremtése és a biztonságos 

szállítás. 

Hálózatos együttműködéseket támogat, melyek kitérnek az 

alábbiakra: 

 



• Adatok gyűjtésére 

• azok feldolgozására 

• A begyűjtött alapadatok standardizálására 

(egységesítésére) 

• Adatcserére az egyes nemzeti intézmények között 

• Különböző módszerek és technológiák elterjesztésére 

• Oktatási feladatok ellátására 

• Kutatásra- fejlesztésre 

A fenti területek túlnőttek az időjárás-éghajlat 

vonatkozásokon (vízügy stb. lásd korábban) 

 



• A WMO segítséget nyújt a nemzeti szervezeteknek, akik 

a meteorológia egy-egy szűkebb területéhez 

kapcsolódnak, s inkább alkalmazói vonatkozású 

információra tartanak igényt. Ezek: 

 - meteorológiai előrejelző intézetek nemzetközi igényei 

 - a mezőgazdaság kiszolgálása  

 - repülés adatbázis biztosítása 

 - hajózás kiszolgálása 

 - környezetes vonatkozású szakterületek adatainak 

biztosítása (levegő és víz) 

 - katasztrófa védelem 



A víz- és a levegő környezeti kárai becslések szerint az 

összes katasztrófa-jelenség több mint 90%-át teszik ki. 

Ebbe azonban az ember által előidézett 

szerencsétlenségek is benne foglaltatnak, pl. vegyi 

támadások, nukleáris és egyéb vegyi balesetek, 

erdőtüzek, vulkánkitörés okozta kártételek. 

A WMO saját vizsgálatai szerint minden beinvesztált dollár 

a fent felsorolt területeken tízszeres megtérülésű – ha 

egyáltalán a megvédett emberi életeket pénzben ki lehet 

fejezni! 

Egyik kiemelt feladata a kormányok és döntéshozók 

információval való ellátása nemzeti és nemzetközi 

szinten. 



A WMO-nak jelenleg 183 tagállam (2009. december 4.) 

és hat fennhatóság, mint pl. a Brit Karibi térség, Francia 

Polinézia stb.)  a regisztrált tagja. (Ez utóbbi adat, a 

fennhatóságoké  2007. áprilisi eredetű.)  

Magyarország szinte a megalakulástól tagja a WMO-nak, 

belépésének időpontja 1951 február. 

A WMO logója az alábbi. A jelmondatára érdemes 

odafigyelni: 

 

 



A szervezet az alábbi rendszeres publikációkat 

teszi közzé  

• WMO Bulletin 

• MeteoWorld 

• Catalogue 

• Mandatory publications 

• World Climate News 

• Showcase 

• Composition of WMO 

Időszakos kiadványainak száma igen magas, évente 

változik. 

 

http://www.wmo.int/pages/publications/bulletin_en/index_en.html
http://www.wmo.int/pages/publications/bulletin_en/index_en.html
http://www.wmo.int/pages/publications/meteoworld/index_en.html
http://www.wmo.int/e-catalog/
http://www.wmo.int/pages/publications/mandapub_en.html
http://www.wmo.int/pages/publications/world_climate_news/wcn_en.html
http://www.wmo.int/pages/publications/showcase/index_en.html
http://www.wmo.int/pages/governance/compo/composition.pdf


A WMO címe, elérhetősége 

• © World Meteorological Organization, 

7bis, avenue de la Paix, Case postale 

2300, CH-1211 Geneva 2, Switzerland  

 

• Tel.: + 41(0) 22 730 81 11  

•  Fax: + 41(0) 22 730 81 81 -  

http://www.wmo.int/Templates/wmo.vcf
callto://+41227308111/


• A Világ Meteorológiai Szolgálat csúcsán három 

világközpont áll, melyek az egész Földet átfogó globális 

folyamatokat kísérik figyelemmel: 

- Melbourne 

- Moszkva 

- Washington 

Adatanyaguk a legsokrétűbb, a célnak megfelelően 

válogatott. 

A következő szintet a regionális központok képviselik, 

melyek feladata azonban mindig túlnő egy-egy régió 

megfigyelési rendszerének kezelésén. A regionális 

központok száma messze meghaladja a 



régiók számát (abból csak hat van!), jelentős átfedéssel 

dolgoznak. Ez részben biztonsági kérdés is. Az alábbi 

regionális központok működnek jelenleg a világban: 

Bracknell, Casablanca, Dakar,Róma, Norrköping, 

Offenbach, Algír, Tunisz, Novoszibirszk, Habarovszk, 

Taskent, Tokió, Kairó, Új Delhi, Nairobi, Wellington, 

Montreal, Miami, Buenos Aires, Brasilia, Pretoria. 

A világközpontok egyben regionális feladatokat is ellátnak. 

A regionális központok feladata sok tekintetben 

megegyezik a világközpontokéval; legalább 

hemiszferikus, de gyakran inkább globális szintű 

feladatokat kell ellátniuk. 



A Globális Megfigyelő Rendszer (GOS), a 

Globális Távközlési Rendszer (GTS) és a 

Globális Adatfeldolgozó és Előrejelző 

Rendszer (GDPS) 

 

4. lecke 



Az egyes szintek és működési rendjük 

Az alsó szintet a nemzeti meteorológiai központok 

képviselik, amelyek az adott ország valamennyi 

gazdasági és társadalmi feladat szükségletét fedezik. 

Több, mint 150 nemzeti állomás található jelenleg a 

Földön. 

A nemzeti szolgálatok az általuk mért adatokat 

összegyűjtik, s továbbítják azokat a magasabb szintű 

regionális központokba. Ez mindig adott időben történik 

az összehasonlíthatóság követelményeinek  (szinoptika) 

megfelelően. A regionális központok a beérkezett adatok 

alapján készítik el a nagyobb térségre vonatkozó 

(hemiszferikus, ill. globális) prognózisaikat. 



A prognózis készítése előtt természetesen a begyűjtött 

adatok értékelése, analízise történik, mely során 

áttekintik az adott időszak időjárási helyzetét. 

A kidolgozott analízist és az előrejelző térképeket a 

magasabb rendű központok (globális-hemiszferikus) 

visszaküldik az érintett nemzeti meteorológiai 

szolgálatoknak (központoknak). 

Ezek az anyagok még messze nem kész előrejelzések 

lokális szinten. A nemzeti meteorológiai szolgálat a 

keretként kapott nagyobb térségre vonatkozó értékelést 

felhasználják a helyi előrejelzések megalkotásánál. 



8. ábra A WMO Globális Megfigyelő Rendszere 

(GOS) 

Szárazföldi 

Tengeri 

Légi 

Űrbeli állomásokat 

tartalmazó rendszer. 

Tagállamai –szabályozott feltételeknél- 

ingyen használhatják az összes adatot! 
 

http://www.wmo.int/pa

ges/members/index_

en.html 



9. ábra Globális Távközlési Rendszer (GTS) 

A gyors és hatékony 

adatgyűjtésért, 

továbbításért és 

szétosztásért (földi és 

űr alrendszereket is 

tartalmaz) 

http://www.wmo.int/pages/members/index_en.ht

ml 



10. ábra A telekommunikációs rendszer hat fő régióra 

osztja a Földet 

 - Afrika (I) 

 - Ázsia (II) 

 - Dél-Amerika  (III) 

 - Észak-Amerika + 

 - Közép-Amerika és  

a Karibi térség (IV) 

 - Európa (VI) 

 - Csendes óceán DNy-i területei (V) 

 - Antarktisz (VI) 

 

http://www.wmo.int/pages/members/ind

ex_en.html 



11. ábra Az Európai telekommunikációs rendszer 

vázlatos rajza 

http://www.wmo.int/pages/members/index_en.html 



12. ábra A globális rendszer főközpontjai a 

kapcsolódási útvonalakkal 

http://www.bom.gov.au/wmo/gts_global.jpg 



 13. ábra Globális Adatfeldolgozó és Előrejelző 

Rendszer (GDPS) 

 

Középen a 

regionális és 

globális 

előrejelzések, 

valamint a 

határréteg feltételek 

állnak 

http://www.wmo.int/pages/m

embers/index_en.html 



14. ábra Egy Európa időjárási előrejelzés 

(piktogram) 

http://backstage.bbc.co.uk/prototypes/images/prototypes/li

ve%20weather%20map.jpg 



A felvázolt három alrendszer együttesen alkotja a 

World Weather Watch Programme (www)-ot, az 

Időjárási Világszolgálatot. 

Minden egyes al-rendszerének három további 

szintje működik: 

 - globális 

 - regionális 

 - lokális szintek 

Hierarchia! 



 

 

Köszönöm figyelmüket! 


