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1 Bevezetés 

Tisztelt Olvasó, talán Önt is foglalkoztatja, mi fog történni holnap, holnapután 

vagy a még távolabbi jövőben, én ezt a jövőképet, az időjárás kapcsán 

szeretném bemutatni dolgozatomban, mégpedig nagyobb pontossággal, mint 

azt a meteorológusok teszik. Ez a dolgozat egy hosszú kutatási folyamatnak 

csupán egyik lépcsőfokát mutatja be, melyet két hasonló témakörben született 

TDK-dolgozat előzött meg, s majd még további lépcsőfokok követnek. Nem 

rendelkezem jelentős meteorológiai háttérismeretekkel, mégis síkra szeretnék 

szállni a meteorológusokkal szemben úgy, hogy segítségül hívom munkám 

során az adatokat és az adatbányászatban (ezen belül is a 

hasonlóságelemzésben) rejlő lehetőségeket, ezzel pótolva hiányzó 

kompetenciáimat.  

Tanulmányaim alatt tanáraim tudatosították bennem, hogy gazdaságunk 

primer szektorára a mezőgazdaságra mennyire jellemző az időjárásnak való 

kiszámíthatatlan kitettség. Ezt a bizonytalanságot pontosabb jövőgenerálással 

alacsonyabb szintre lehetne csökkenteni. Így számíthatóbbá válna, mikor, 

milyen vetőmagot vessenek, milyen termesztéstechnológiát válasszanak, s 

kiszámíthatóbbá válna a hozam is. 

Egy 100-napra kiterjedő (és 60 napra feldolgozott) adatgyűjtéssel, a 

tényadatokat valamint 6 versenytárs előrejelzéseit gyűjtöttem be, 

kiszámítottam az általuk prognosztizált időjárás beválási mutatóit, melyről 

mindenki eldöntheti: magas-e vagy alacsony, avagy megüti-e az 

alkalmazhatósági szintet. Elvégre, ha feldobjuk az érmét, növekedni fog-e a 

hőmérséklet vagy csökkenni, már ezzel elérhetünk átlagosan 50%-os találati 

arányt. Bár nincs meghatározva: mi számít megfelelő találati aránynak, 

milyen szintet várhatunk el a szakemberektől, egy azonban bizonyos: minél 

magasabb ez az érték annál jobb. Aki a konkurenciából a legmagasabb 

százalékértéket érte el, azzal szeretnék versenyre kelni. Hogy módszerem 

felér-e a meteorológusok szaktudása és a szinte megbecsülhetetlen mértékű 

alapadat által generált jövőképpel, az majd kiderül az általam elért találati 

arányokból. Talán Ön is állt már tétlenül akkor, amikor több TV/rádió-

csatornán egymással ütköző prognózisokat hallott. Online szakértői 

rendszeremmel az ilyen helyzetekben szeretnék egyszerű és objektív 

szaktanácsadást és döntéstámogatást nyújtani. 

Az bevezető fejezetben először is kifejtem: milyen élethelyzetek, okok 

motiváltak a dolgozat témájában való kutatásra(1.1 fejezet), majd 

találkozhatunk a választott témával kapcsolatos jelenlegi helyzet (best 

practice) ismertetésével, valamint feltárásra kerül a dolgozat témájának és a 

szak fő jellemvonásának (interdiszciplinaritás)  kapcsolata. Ezt követően a 

jelenlegi helyzetet felülmúlandóan kerülnek megfogalmazásra a célok(1.2 

fejezet), lesznek ismertetve a megszólítandó célcsoportok(1.3 fejezet), 
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valamint körvonalazódik a választott téma kutatása kapcsán várható 

hasznosság(1.4 fejezet). 

1.1 Motiváció 

Az ISZAM BSC szakmai gyakorlatának keretében egy németországi 

tanulmányúton megbízást kaptam egy giesseni biogazdaság vezetőjétől: 

készítsek döntéstámogató elemzést a helyi időjárás-előrejelző intézetek 

giesseni prognózisait felhasználva, ugyanis az egymásnak ellentmondó 

jelentések kapcsán nem tudja, mikor kire hallgasson.  

Erre a felkérésre indult útjára ez a kutatás. A német megrendelő elmondta, 

hogy a pár napos előrejelzések pontosságával sincs megelégedve, s a hosszú 

távú prognózis, – ami segítené őt a megfelelő FAO-számú vetőmag 

kiválasztásában - teljesen megbízhatatlan. Egy közepes méretű (~50ha) 

gazdaságban sokszor 50-100 tonna (1-2 tonna/ha eltéréssel számolva) 

termésmennyiség is múlhat a pontosabb hosszú távú előrejelzés alapján 

helyesebben megválasztott vetőmagon, s termesztéstechnológián! A 

pontosabb rövidtávú előrejelzések pedig pl. a betakarításnál lehetnek 

hasznosak, ha ugyanis nem jeleznek előre esőt és ő a száraz idő reményében 

kiküldi az embereit a lucerna lekaszálására és mégis csapadékos napok 

jönnek, akkor a lucernaszéna minősége jelentősen is romolhat. Így vettek új 

irányt a 2007-es, 2008-as Tudományos Diákköri Konferencián Budapest 

időjárás prognosztizálásáról bemutatott dolgozataim. (Melyekben Budapest 

időjárásának pontosabb prognózisáért kelt versenyre az OMSZ, a 

Weatheronline időjárás-előrejelző intézetek, valamint a hasonlóságelemzés) 

1.1.1 Ökonómiai háttér 

Minél képzettebb egy szakember, annál kevésbé kifizetődő, monoton, 

automatizálható feladatokat bízni rá, így egyre tágabb teret nyerhet 

folyamatok automatizálása, robotizálása. Már nem távoli jövő, amikor 

automata –vezető nélküli-traktor szántja fel a földet: ”A legjobb farmerek 

részletes termékenység-térképekkel rendelkeznek, a traktorban levő 

hordozható számítógépen, vagy adatkártyán gyűjtik be információikat, 

amelyeket azután kombinálhatnak, vagy kielemezhetnek otthoni 

számítógépeiken. Megjelennek a piacon a legújabb GPS rendszerek, az 

automata traktor-kormányzási rendszerek és egyéb olyan vezető nélküli 

farmgépek, amelyek néhány éven belül talán már teljesen szokványosak 

lesznek. A CNH például képernyő-érintős irányítóberendezéssel, 
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internetkapcsolattal, és más bonyolult elektronikai készülékekkel felszerelt 

traktorok és kombájnok kifejlesztésén dolgozik.  

Egyes cégek olyan hálózati szolgáltatásokat kínálnak, amelyek segítik a 

farmereket abban, hogy minél hatékonyabban tudják kezelni az említett 

eljárásokkal megszerzett információkat. Az alapelképzelés lényege, hogy 

integrálni kell a földterület adatait a többi információval, például a 

legfrissebb időjárás-jelentéssel…”  (forrás 1)  

A best practice gyengeségeinek feltárását követően egy kutatás nem csak 

akkor mondható eredményesnek, ha általa pontosabb előrejelzés érhető el. A 

gazdaságosság is jelentős siker: Ökonómiai szempontból már egy olyan 

módszer bevezetése is gazdaságosabb lehet, mellyel a versenytársakéval 

megegyező vagy akár egy kicsit gyengébb eredmény érhető el, azonban 

lényegesen kevesebb erőforrás felhasználásával (vö. ár/teljesítmény 

optimalizálása forrás MYX_FREE bemutatkozás közbeszerzés)….  

A döntéshozatali folyamatok robotizálása, automatizálása révén „számos” 

(pl…..) szubjektív elem kiszűrhető. Már robotizálás nélkül is „számos” 

hasznos dolog készülhet: pl. kiszámolható a tények és a becslések alapján,  

mikor kinek a prognózisa a megbízhatóbb. Amennyiben alacsony szinten 

állnak az időjárást előrejelzők beválási mutatói és ezeken túlmutatva valaki 

pontosabb jövőgenerálással kíván a piacon megjelenni, alkalmazhat még 

felkészültebb meteorológusokat, építhet újabb, pontosabb légköri modelleket 

magas költségek mellett, de igénybe veheti a nagy munkahatékonyságú 

robotszakértők segítségét is, csekély kiadások mellett. 

Nem kétséges, hogy felépíthető egy adatbázis a különböző előrejelző 

intézetek honlapjain közzétett jövőképek és tényadatok begyűjtésének 

automatizálásával, melyeket hasonlóságelemzések inputjaiként használva, 

objektív módon hirdethető győztes illetve hozható létre pontosabb előrejelzés. 

1.1.2 Témaválasztás indoklása 

Az Informatikai és Szakigazgatási Agrármérnök képzés különböző 

szakterületet is érintő interdiszciplináris jellege alapján olyan témát 

választottam, mely hűen tükrözi a szakunk három tudományterületet 

összekötő „híd” jellegét. Az agrárszféra időjárásnak való kitettsége jelentős, 

az informatikához jól kapcsolódik az adatgyűjtő, adatfeldolgozó programok 

kidolgozása, az on-line elemzések készítése, multimédiás eszközök 

alkalmazása, szakértői rendszerek felállítása. A szakigazgatási területhez 

illeszkedik a beválási mutatók közzététele mellőzésének közigazgatási-, jogi-, 

fogyasztóvédelmi vonatkozásai. Az elemzési, szaktanácsadási folyamat 

lépéseinek automatizálásán keresztül (1. ábra), E-szakigazgatási 

kompetenciák domborodnak ki. 
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1.2 Cél  

 A piacon jelenlévő eltérő prognózisok kapcsán hatékony, objektív 

döntéstámogatási rendszert („találgatás-detektort”) nyújtani a 

gazdálkodók számára, mely rávilágít arra: mikor, kinek az előrejelzése 

minősíthető le találgatássá, jóslássá, az addigi beválások 

összefüggéseinek eredményeire alapozva. 

 Az elemzés eredményeként feltárt információ felhasználásával 

megtalálni azokat az élethelyzeteket melyeknél az egyensúlyteremtés 

érvényesül és mindezt online. pl. (A katasztrófavédelem munkáját 

pontosabb prognózisokkal segíteni (vö.: 2006. augusztus 20.-ai 

katasztrófa). 

 Megawattnyi mennyiségű elektromos energia megtakarítása az 

erőművekben, hogy a pontosabb hőmérséklet-előrejelzés által 

kiszámíthatóbbá válik a lakossági és ipari fogyasztók 

energiafelhasználásának hullámzása, s így az erőműblokkok 

beindításának és leállításának az ideális időpontja. 

 Távlati cél a WMO- val való együttműködés kialakítása s ennek 

keretében az időjárás- és éghajlatváltozással kapcsolatos jövőgenerálás 

nemzetközi szinten.) 

 Felismerni új, eddig ismeretlen összefüggéseket az időjárási tényezők 

között: „A konzisztencia-vizsgálat speciális esete az egyre növekvő 

feldolgozott információtartalom alapján (pl. idősoros adatok 

felhasználásával egyre távolabbi múltból a közvetlen jövőre) kapott 

előrejelzések közötti ingadozások magyarázni tudása, mely egy fajta 

virtuális kísérletezést tételez fel, mely nem más, mint a tetszőleges 

változók belső összefüggésrendszerének megértése anélkül, hogy 

klasszikus kísérletekbe kellene bocsátkozni, már amennyiben az adott 

esetben egyáltalán lehetséges (pl. mennyivel változna a holnapi 

csapadék mennyisége, ha három hete más lett volna a páratartalom…” 

(forrás 2) 

 Költséghatékonyabb előrejelzések készítése automatizálás segítségével. 

A komoly szakmai tapasztalattal rendelkező konkurencia beválási 

mutatóinak elérése, esetleges meghaladása különösebb meteorológiai 

háttérismeret nélkül, az adatbányászat, adatfeldolgozás és adatelemzés 

segítségével. 

 A kutatás során született eredményekkel megjelenni a piacon, ahol az 

agráriumban dolgozó ügyfelek hozamainak növelésével a saját 

megélhetés is lehetővé válik. 
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1.3 Célcsoport  

Ezen fejezetben megismerkedhet az Olvasó a diplomadolgozat 

célcsoportjaival, kezdve az aktualitás szempontjából relevánsabb, ám a 

hasznosságág tekintetében kevésbé jelentőssel, haladva az egyre 

nagyobb hasznosságot ígérő, de aktualitását a kutatás későbbi fázisaiban 

elérőkkel. 

 

 Elsősorban (konkrétan) a többféle előrejelzés előtt tétován álló s 

dönteni nem tudó giesseni gazdák képezik az elemzés potenciális 

célcsoportját,  

 de az érdekvédelmi gazdaszervezeteknek is érdekében állhat pontos 

előrejelzéseket kikínálni tagjaiknak. 

 A kutatás során kidolgozott alkalmazásba már a Föld bármely pontjára 

elkészített prognózisok bevihetők inputként, mely egy pár kattintás után 

kiadja az objektívebb eredményt,  

 így ha az automatikus adatgyűjtés több nagyobb városra, esetleg egy 

egész országra elkészül a média még jelentősebb célcsoportot fog 

képezni. 

 Az erőművek is fizetőképes célcsoportot jelentenek, mivel –a 

pontosabb időjárási prognózisok birtokában- az elektromos áram 

termelésének pontosabb szabályozása lehetséges. 

 A televíziós csatornák nézőközönségében némelyek az egyik, mások 

pedig egy másik előrejelző véleményére esküsznek, bizonyára felkelti 

az érdeklődésüket, ha objektívebb módon közzé lesz téve a győztes, s 

az, hogy ki milyen találati aránnyal dolgozik, melyre eddig még 

(tudtommal) senki nem vállalkozott!  

 A legjelentősebb célcsoportot a WMO (Meteorológiai Világszervezet) 

képezi, mely az ENSZ speciális szervezete. A nemzetközi adatcsere 

együttműködésnek köszönhetően ugyanis 181 ország adatai futnak be 

oda, így adatbázisuk egy valódi kincsesbánya az átfogó elemzések 

számára. 

1.4 Hasznosság  

 „A várható hasznosság helyzetfüggő: hiszen az elemzési adatok 

rendelkezésre bocsátásának, ill. az elemző(k) időlekötésének költségeit 

az elért eredmények pontosságnövekedése és a megmozgatott 

erőforrások nagysága alapján a klasszikus közgazdasági elvek 

figyelembe vételével lehet meghatározni. A tanulmányban bemutatott 
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eredmények rel. széles körű hozzáférést, rel. gyors és online modell-

építést, ill. rel. kis kockázatokat rejtő eredményeket valószínűsítenek 

szinte alkalmazási területtől függetlenül…” (forrás 3) 

 A kutatást megrendelő giesseni biogazdaság vezetője számára az esős 

időszak pontosabb előrejelzése az évi 3-5 lucerna-betakarításból, 1 

kaszálás teljes hozamát és a az azzal kapcsolatosan felmerült  gép- és 

munkaerőköltséget is jelentheti. 

 A gazdaszervezetek növelhetik a tagok elégedettségi szintjét s a 

taglétszámot, amennyiben a tagdíj fejében, minőségi prognózisokat 

szolgáltatnak. 

 Az AKI (Agrárgazdasági Kutató Intézet)-ben pontosabb 

termésbecsléseket készíthetnek, ha pontosabban tudják lesz-e belvíz 

illetve aszály. Ezáltal pontosabb árelőrejelzéseket készíthetnek, amely 

segíti a gazdákat, hogy a várható hozamra kedvezőbb szerződéseket 

kössenek. 

 Nemzetközi szintű prognózisok esetén a Föld élelmiszerkészletének 

tartalékolási ütemezése javítható, a globális veszélyek, aszályok 

pontosabb előrejelzésével. 

 Végül, de nem utolsó sorban, a robotszakértők alkalmazása által nem 

kell meteorológusokat alkalmazni olyan területekre, melyek ellátásához 

egy alapfokú számítógépes adatrögzítő is képes részmunkaidős 

távmunkában, ugyanis Magyarországon a részmunkaidős 

foglalkoztatás(4,3%), jóval alacsonyabb, mint Európában s így 

növelhetjük a rugalmas munkahelyek számát, így a szakembereknek 

elegendő idejük lesz a magasabb szintű K+F tevékenységekre. Nálunk 

már csak Bulgária (2%) és Szlovákia (2,5%) van rosszabb helyzetben a 

részmunkaidős foglalkoztatottság terén, mely Hollandiában 46,8%, az 

Euró zónában: 19,3%, az Unió-27-ben pedig:17,6%. (forrás 4) 

 

Jövőkép: a hosszabb távú éghajlati prognózisok elkészülését követően, 

amikor 7-8 hónapra előre már megmondható a várható napsütéses 

óraszám, csapadékmennyiség és eloszlás, a megfelelő FAO-számú 

vetőmag kiválasztásával, hektáronként akár tonnában mérhető plusz 

hozam érhető el, tervezhetőbbé válik a vetésforgó s a 

termesztéstechnológia.) 

  



Oldal: 9 / 53 

 

2 Irodalmi áttekintés 

A 2.1. fejezet bevezeti az olvasót a meteorológia szó eredetébe, hogy 

kitűnjön, milyen régóta is foglalkoztatja az emberiséget az égi jelenségek 

kiismerése, a 2.2. fejezet egy kis rálátást ad az előrejelzéseket készítő 

eljárásokra, a 2.3. fejezetben arról olvashat, miért elvárandó állami szinten, a 

közpénzen működő meteorológiai szolgálat találati mutatóinak közzététele, a 

2.4 fejezetben pedig a szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztók érdekeinek 

védelméről. A 2.5. fejezet, a módszertan matematikai(informatikai) részébe, a 

2.6. fejezet pedig az IT-aspektusokba enged betekintést.  

2.1 A meteorológia fogalma 

„Etymologie des Wortes „Meteorologie“: Das Wort leitet sich über das 

französische météorologie vom griechischen μετεορολογία meteōrologiā, 

„Diskussion der Erscheinungen des Himmels“ (zu meteōron, „Phänomen am 

Himmel“; vgl. Meteor) her. Das zeigt die früher enge Verbindung zur 

Astronomie, die die Ursachen für Wetterereignisse und 

Himmelserscheinungen denselben Ursachen zuschrieb, und Atmosphäre und 

Himmelssphäre derselben Sphäre zuordnete.“  

(forrás 5)  

A „meteorológia“ szó a francia météorologie szón át, a görög μετεορολογία 

meteōrologiā(légtüneménytan) szóból ered, a „meteōron“ - jelentése égi 

tünemény vö.meteor, ez mutatja a korábbi szoros kötődést az asztronómiához. 

A szó eredetét vizsgálva rájöhetünk, hogy már a régi görögöket is 

foglalkoztatták az égi jelenségek, s nem épült volna ki erre egy egész 

tudományág ha nem lett volna akkora jelentősége az égi jelenségek 

előrejelzésének az emberiség számára. 

 

„A meteorológia (régies nevén légtüneménytan) az időjárási folyamatokkal 

és előrejelzésekkel foglalkozó tudományág. A meteorológiai jelenségek 

megfigyelhető időjárási események, amiket a meteorológia tudománya 

magyaráz meg. Ezek az események a Föld légkörében található változóktól 

függenek. Ilyen például a hőmérséklet, a légnyomás, a páratartalom, valamint 

ezen változók kölcsönhatása egymásra egy adott időn belül. A Földön 

megfigyelt időjárási események nagy része a troposzférában játszódik le.”  

(forrás 6) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Etymologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Franz%C3%B6sische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Meteor
http://de.wikipedia.org/wiki/Astronomie
http://de.wikipedia.org/wiki/Astronomisches_Ereignis
http://de.wikipedia.org/wiki/Himmelskugel
http://de.wikipedia.org/wiki/Sph%C3%A4re
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ld
http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gk%C3%B6r
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91m%C3%A9rs%C3%A9klet
http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gnyom%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1ratartalom&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Troposzf%C3%A9ra
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A fenti idézetből kitűnik, hogy a meteorológia időjárási előrejelzésekkel 

foglalkozó tudományág, az előrejelzéseket azonban nem csak időjárási 

adatokból lehet készíteni, hanem előrejelzésekből is. Különböző légköri 

modellek alapján készülnek  prognózisok, ezért olyan prognózis is készíthető, 

mikor melyik a leg esélyesebb közülük. 

2.2 Előrejelzési módszerek, eljárások 

 „A meteorológusok és az időjárás-előrejelzők számos eljárást alkalmaznak 

azért, hogy meg tudják mondani a jövőben várható időjárást. 

Változatlanság  

Ezen eljárás szerint a körülmények nem változnak. Gyakran összegzik így: „A 

holnap egyenlő a mával”. Ez a módszer hosszútávú előrejelzésnél működik a 

legjobban. 

Tendencia  

A „tendencia” belevonja a frontok sebességének és irányának meghatározását 

is, magas és alacsony légnyomású helyeket, a felhős és a csapadékos 

területeket. 

Éghajlattan  

Az éghajlattan bevonásával történelmi, évek során összegyűjtött időjárási 

adatokat használnak az adott nap körülményeinek meghatározásához. 

Analóg módszer  

Egy összetett eljárás, amely régi adatokból „analóg” vagy nagyon hasonló 

időjárási körülményeket jelez az adott napra. 

Numerikus időjárás-előrejelzés  

A numerikus időjárás-előrejelzés (NWP) számítógépek segítségével, nagy 

számú változó felhasználásával készít egy légköri modellt. Ez a legsikeresebb 

és a legszélesebb körben elterjedt módszer….Új szuperszámítógépek (például 

a japán Föld-szimulátor) kifejlesztésével a légkör matematikai leírása 

hihetetlen pontossá vált. Ez nem csak az alkalmazott hálózat javított térbeli és 

időbeli felbontásának köszönhető, hanem ezek az erős számítógépek képesek 

a Földet egységes éghajlatrendszerként modellezni, ahol az atmoszféra, az 

óceán, a növényzet, és az emberi tényező valóban függ egymástól. Az 

általános meteorológiai modellezés célját Earth System Modelingnek nevezik 

(Föld Rendszer Modellezés), ahol különböző folyamatok egyre nagyobb 

számú modelljét használják. Az éghajlatváltozás (üvegházhatás, El Niño) 

előrejelzése alapjában véve ezeknek a fejlesztéseknek köszönhető. 

A területi modellek sokkal vonzóbbak, mivel a globális modellnél sokkal 

nagyobb felbontásra képesek. Regionális katasztrófáknál, például az Elba 

2002-es áradásánál vagy a 2003-as európai hőhullámnál a döntéshozók pontos 

becsléseket kaphatnak a területen bekövetkező természeti csapás 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Front
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csapad%C3%A9k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ld
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cvegh%C3%A1zhat%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o
http://hu.wikipedia.org/wiki/Elba_(foly%C3%B3)
http://hu.wikipedia.org/wiki/2002
http://hu.wikipedia.org/wiki/2003
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
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valószínűségéről. Ellenintézkedések, úgymint gátépítés vagy szándékos árvíz 

hatásos lehet a katasztrófa elhárításában, illetve annak csillapításában. 

Ezeknél a modelleknél a megnövelt felbontás kevesebb lehetőséget jelent 

azon paraméterezésekben, amelyek a folyamatok tapasztalati leírásából 

származnak és nem megfejthetők modellrácsban. Például területi rendszerben 

az egyedi felhők is ábrázolhatók, az adott területre vonatkozó általánosítás 

nélkül. Globális modellezésben a légköri hullámok (pl.: gravitációs hullámok) 

rövid időbeli és térbeli adatai ábrázolhatóak a túlegyszerűsített 

paraméterezések gyakori igénybevétele nélkül.” (forrás 6) 

A fenti idézet a japán Föld-szimulátor kapcsán, jól tükrözi az energia-

megmaradási törvényeket: nem tűnhet el egyszerűen az energia Földünk 

légköréből: ha az egyik tengernél felmelegedés van, akkor ott párolgás lesz, 

melynek egy másik térfélen valahol le kell csapódnia, csapadék formájában, 

ezért hatásfoknövelő lehet egy olyan helyi előrejelzés, mely a globális 

folyamatokkal is számol. 

 

A következő idézettel a jelenlegi best practice-t szeretném bemutatni a 

hosszabb távú prognózisok terén: 

 

„Mi a hosszabb távú időjárás-előrejelzések elméleti alapja? 

 

Több módszerrel is kísérleteznek korunkban, az egyik egy ún. dinamikus 

modell statisztika. Ezzel a módszerrel  

a sokéves átlag közelében járó előrejelzések készíthetők, vagyis az átlagostól 

3-4 foknál jobban eltérő időjárás 

előrejelzésére nem alkalmas. 

A másik, általunk is használt módszer, az időjárási analógiák módszere, 

amikor azzal a feltételezéssel élünk  

az előrejelzés készítésekor, hogy hasonlót, közel hasonló követ. A közelmúlt 

időjárásához hasonlókat keresünk  

a múltban, s az ezek után következő időjárási viszonyokat vetítjük ki az 

előttünk álló jövőre. 

A módszer nagy előnye a korábban említettel szemben, hogy a valóságban 

már előfordult időjárási adatokat  

használunk az előrejelzés során, így az esetleg előforduló extrém időjárási 

helyzetek is előrejelezhetők bizonyos 

pontossággal.” 

 

(forrás 7)  

A fenti idézet utolsó soraiból is kitűnik, hogy a meteorológusoknak nem áll 

szándékában az általuk készített prognózisok beválását numerikus módon 

közzétenni, hanem csak hozzávetőlegesen: előrejelezhetők bizonyos 
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pontossággal. A kutatás adatgyűjtése kapcsán nem került elő olyan 

előrejelző, aki közzétette volna eddigi beválási mutatóit! 

„Die Entwickler der Numerischen Wettermodelle werden vor 

allem diese harte Nuss knacken müssen: Die Vorhersage von 

Niederschlägen, in erster Linie von kleinräumigen aber starken 

Gewittern mit Schauern und Hagel, muss besser werden. Trotz 

ihrer enorm gestiegenen Leistungsfähigkeit hat die Numerische 

Wettervorhersage auf diesem Gebiet in den letzten 15 Jahren 

keinen entscheidenden Fortschritt geschafft.” 

 (forrás 8) 

 

A német meteorológiai szolgálat, honlapjáról származik a 

fenti kijelentést, miszerint a numerikus előrejelzések terén az utóbbi 15 

évben a számítógépek hatalmas teljesítménynövekedése ellenére sem 

született jelentős előrelépés. Ez a kijelentés arra enged következtetni, hogy 

más módszerrel kell az előrejelzést megközelíteni, s van létjogosultsága a 

hasonlóságelemzés alapú prognózisoknak. 

A szakemberek káoszelméletről beszélnek: „Miért nem lehet akkor teljesen 

pontos időjárási előrejelzéseket készíteni? Miért tér el a légköri áramlások 

előrejelzett képe a valóságostól egyre jobban, ahogy távolodunk a kiindulási 

időponttól? Mégsem érvényes az impulzus-, az anyag- és az 

energiamegmaradás elve minden mozgásra, minden áramlásra és minden 

hőtani folyamatra? Ezekre a kérdésekre sikerült választ adnia Edward 

Lorenz amerikai matematikusnak, a Massachusetts-i Műszaki Egyetem 

(MIT) Meteorológiai Tanszékén, megvetve ezzel az azóta elhíresült 

káoszelmélet alapjait. Einstein nevét és a relativitáselméletet gyakran 

emlegetjük még napjainkban is, pedig közvetlen tudományos hatást csak 

meglehetősen szűk körben fejtett ki. A káoszelmélet ezzel szemben valóságos 

hódító útra indult az elmúlt évtizedekben. Matematikusok és fizikusok mellett 

biológusok és vegyészek, orvosok és pszichológusok, sőt társadalomtudósok, 

így pl. filozófusok és közgazdászok hada hivatkozik az elmélet 

alapfogalmaira, és igyekszik saját területén alkalmazni annak eredményeit. Az 

lassan már feledésbe is merül, hogy az elmélet felfedezése egy meteorológiai 

példán keresztül történt meg.  

Edward Lorenz az 1960-as évek elején kezdte vizsgálatait a légköri áramlások 

számítógépes modellezése területén. Arra volt kíváncsi, milyen feltételek 

mellett ismétli magát az időjárás, azaz mikor válnak az áramlások 

periódusossá. Egy-egy kísérletét többször megismételve arra döbbent rá, hogy 

nemcsak az előre meghatározható hosszúságú periódusok hiányoznak az 

áramlási mezőkből, hanem egyes esetekben egymástól alig-alig különböző 

kiindulási adatokból is egymásra egyáltalán nem hasonlító előrejelzéseket 

készít a számítógép. Lorenz kimutatta, hogy ezeknek az eltérések okát nem a 

kiindulási adatok minőségében, vagy az alkalmazott számítási algoritmusban, 
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még kevésbé a számítógép működésében kell keresni. Lorenz példát mutatott 

egy determinisztikus, azaz természeti törvényekkel pontosan leírt, 

matematikailag zárt alakban megformulázott aperiodikus áramlásra, azaz a 

káoszra.  

A káosz megnevezés ebben az esetben kicsit félrevezető. A hétköznapi 

életben káosz az, amikor áttekinthetetlen a helyzet, amikor bármi lehetséges. 

A légköri áramlások ezzel szemben minden általunk ismert esetben 

megtartják rendezett voltukat, egymáshoz többé-kevésbé hasonló helyzetek 

követik egymást. Az időjárásról sem mondja azt a káoszelmélet, hogy 

egymást követő időpontokban bármi lehetséges, egy kánikulai napot például 

nem fog követni kiadós havazás. A légköri áramlások kaotikus volta inkább 

az előrejelezhetőség problémakörére irányította rá a figyelmet. Ahogy arra 

Lorenz már közel negyven évvel ezelőtt rámutatott, a légkör pillanatnyi 

fizikai állapotából csak korlátozott pontossággal lehet megállapítani a 

jövőbeni áramlási képet, és ennek a korlátozott pontosságnak a mértéke is 

időről időre változik. Vannak erősen és vannak kevéssé változékony áramlási 

mezők, azaz vannak könnyebben és vannak nehezebben előrejelezhető 

időjárású helyzetek.  

Ezt a gondolatot alkalmazzák sikerrel a meteorológusok néhány év óta. A 

legnagyobb előrejelző központokban 30-50 párhuzamos, egymástól csak 

némileg különböző kiindulási állapot alapján számolt számítógépes 

előrejelzés készül, és a napi prognózis megfogalmazásakor ezeknek az 

együttes előrejelzéseknek az adataiból igyekszik a szakember kiolvasni a 

várható időjárást.” (forrás 8) 

 

 „A nagyteljesítményű számítógépek és távközlési eszközök által támogatott 

megfigyelési rendszerek lehetővé tették a numerikus időjárás előrejelzés, és 

ezáltal a különféle időjárási jelenségek valós idejű előrejelzésének fejlődését. 

A súlyos trópusi viharok tekintetében például az előrejelzések és riasztások 

magukba foglalják a műholdas képeket az észlelésre és nyomon követésre, a 

légkör-óceán rendszer számítógépes modelljeit a pusztítás erősödésének és 

pályájának előrejelzésére, valamint a modern távközlési eszközöket a 

felhasználók felé történő továbbításra. A trópusi ciklonok 3 napos 

előrejelzése, a riasztások hatékonysága és a készenléti intézkedések 

folyamatosan fejlődtek, ami a kapcsolódó halálesetek számának drasztikus 

csökkenéséhez vezetett.  

Kis kiterjedésű, súlyos viharok és tornádók esetében a specifikus riasztások a 

vihar kitörése előtt csak néhány órával vagy perccel lehetségesek. Ebben a 

kritikusan rövid időszakban a riasztások alapja a Doppler radar technológia a 

forgószelek érzékelésében, valamint az előrejelzők szakértelme, a 
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nagysebességű távközlés és megfelelő rádió- és TV-kapcsolat a riasztások 

eljuttatásában az érintett közösségekhez.” (forrás 9) 

2.3 Állam:  

Kinek a felügyeleti hatásköre a meteorológiai szolgáltatások pontosságának 

követése? 

Németországban a DWD felettes szerve a Bundesministerium für Verkehr, 

Bau und Stadtentwicklung 

Magyarországon az OMSZ egy államigazgatási szerv, központi hivatal. 

Felügyeleti szerve a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter. 

Az adatvédelmi törvény(Avtv.) 19. § (1) bekezdése szerint: „Az állami vagy 

helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb 

közfeladatot ellátó szerv vagy személy (a továbbiakban együtt: szerv) a 

feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az állami és önkormányzati 

költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon 

kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a 

piaci szereplők, a magánszervezetek és - személyek részére különleges vagy 

kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni és 

biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.” Mivel a nemzeti 

Meteorológiai Szolgálatok is szolgáltatást nyújtanak, az állampolgárok –

vagyis a fogyasztók- felé, ezért az ő munkájuk kapcsán is eljár a 

Fogyasztóvédelmi Felügyelet. 

2.4 Érdekvédelem 

Öt alfejezet foglalkozik a meteorológiai szolgáltatásokat igénybevevő 

fogyasztók érdekeinek védelmével: 

 2.4.1- hiányosságok 

 2.4.2- törvényi háttér 

 2.4.3- felügyeleti szervek, piacfelügyeleti hatóságok, civil szervezetek 

 2.4.4- szerzői vélemény 

 2.4.5- egyéb aspektusok 
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2.4.1 Hiányosságok 

Az adatok hiányos közzététele és ez által a nagyközönség 

információszükséglete kielégítésének hiánya fogyasztóvédelmi problémákat 

vet fel. 

Milyen hiányosságok is vannak: 

 a légnyomás és páratartalom esetén vannak giesseni mért adatok, 

azonban az előre jelzett adatok már hiányoznak. 

 hiányzik a visszacsatolás a prognózisok eredményét illetően se a 

meteorológusok felé, se a fogyasztók felé. A szolgáltatások 

minőségbiztosítását tekintve ez a tény, hogy nincsenek pontossági 

adatsorok(találati arányok) elég nagy problémákat vet fel: hogyan 

ellenőrzi például a felettes szerv a munka minőségi elvégzését? 

 nem lehet visszamenőleg keresni a tény és a prognózisadatokban. 

 

„Bei dreitägigen Prognosen stimmen heute neun von zehn Vorhersagen.”  

(forrás 13) 
 

A fenti kijelentés, melyet a DWD honlapján lehetett olvasni: A háromnapos 

prognózisoknál ma tízből kilenc helyes…fogyasztóvédelmi szempontból 

kívánnivalókat hagy maga után, mivel sehol sem lehet megtekinteni a DWD 

beválási mutatóit, hogy meg lehessen győződni e kijelentés helyességéről. A 

Kedves Olvasó is elgondolkozhat, vajon ilyen 90%-os kép él az emberekben a 

háromnapos előrejelzések pontosságáról, amikor sokszor még az egynapos 

előrejelzésnél is …a folytatást az olvasó tapasztalataira bízom! 

2.4.2 Törvényi háttér 

  „Az Európai Unió bizottsága az Amszterdami Szerződésben megerősítette a 

fogyasztói érdekek magas szintű védelmét, és kimondta azt is, hogy a 

fogyasztóvédelem egyben hozzáadott értéket teremt. Ennek lényege, hogy 

mindazok a vállalkozások, amelyek eleget tesznek a fogyasztóvédelmi 

követelményeknek, egyben piaci pozíciójukat is erősítik, hiszen az unió belső 

piacán folyó, erős versenyben csak azok a vállalkozások maradhatnak 

hosszabb távon versenyképesek, amelyek elnyerik a fogyasztók bizalmát. 

„…minazok a vállalkozások, amelyek eleget tesznek a fogyasztóvédelmi 

követelményeknek, egyben piaci pozíciójukat is erősítik…” Az Amszterdami 

Szerződés lényege továbbá, hogy a fogyasztóvédelmi szabályozás önálló 

követelményként lép fel, és más politikákban is megteremti a 

fogyasztóvédelem érvényesítésének prioritását, továbbá lehetővé teszi a 

tagállamoknak az uniós szabályozásoknál szigorúbb fogyasztóvédelmi 

rendelkezések alkalmazását…Az elmúlt években, az EU-csatlakozás 
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követelményeként, megújult a hazai fogyasztóvédelmi szabályozás, és a hazai 

jogrendben számos uniós fogyasztóvédelmi irányelv, jogszabály átvételére, 

harmonizálására került sor. Ezek betartása a vállalkozások számára kötelező. 

A jogszabályok helyes alkalmazásán túl az a leglényegesebb, hogy kialakuljon 

és megerősödjön a hazai vállalkozások szemlélete, a fogyasztóvédelem iránti 

elkötelezettsége. Enélkül a fejlett fogyasztóvédelmi szemlélettel és gyakorlattal 

rendelkező uniós belső piacon a vállalkozások jelentős versenyhátrányba 

kerülhetnek. Az Európai Unió mintegy 450 millió fogyasztója ugyanis 

erőteljesen érvényesíti érdekeit a termékek és szolgáltatások piacán…A 

fogyasztók tájékoztatása: a fogyasztók tájékoztatásának az a célja, hogy az 

alkalmas legyen az áru és a szolgáltatás kiválasztására, az áru használatával 

kapcsolatos ismeretek megszerzésére, az áru tulajdonságainak, minőségének, 

árának, valamint mindazoknak az információknak a megismerésére, amelyek 

a fogyasztói jogok érvényesítéséhez szükségesek.” (forrás 14) 

A Fgytv. szerint a fogyasztó fogalma a következő: "az a személy, aki - 

gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül - árut vesz, rendel, KAP, 

HASZNÁL, ILLETVE AKINEK A RÉSZÉRE A SZOLGÁLTATÁST 

VÉGZIK, továbbá aki az áruval vagy szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás 

vagy ajánlat címzettje." (Fgytv.2.§ e.). Mivel a különböző meteorológiai 

intézetek szolgáltatást nyújtanak, ezért ha a lakosságnak, gazdáknak 

problémája van a szolgáltatással, akkor panaszával az alábbi fogyasztókat 

védő szervezetekhez fordulhat Magyarországon. 

2.4.3 Felügyeleti szervek, piacfelügyeleti hatóságok, civil szervezetek 

-Szociális és Munkaügyi Minisztérium  

-Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) 

-Hírközlési Főfelügyelet 

-Országos Mérésügyi Hivatal 

-Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület(OFE) 

 

Németországban a DWD felettes szerve a: Bundesministerium für Verkehr, 

Bau und Stadtentwicklung. 

2.4.4 Szerzői vélemény 

Amennyiben jogos azon Európai Uniós előírás, hogy csak bizonyos 

százalékarány feletti kakaóvaj-tartalom mellett lehessen csokoládénak 

nevezni valamit, s ellenkező esetben csak kakaós táblának, úgy teljesen 

legitim azon vélemény, miszerint: csak akkor beszélhetünk tudományos 

szintű meteorológiai időjárás prognózisról, ha az egyes attribútumok találati 
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arányainak havi átlaga elér egy bizonyos - szakemberek által előre definiált - 

pontosságot, ellenkezőleg csak a jóslás kategóriát meríti ki! Az 50 százalékos 

pontosság csak a „fej vagy írás kategória” s a tudományos jövőkép-

meghatározás esetén ennél magasabb az emberek elvárása, 100 %- ra pedig 

senki sem tudhatja hosszabb távon a jövőt, ezért valahol a kettő között 

szükséges egy minimális találati arány meghatározása. 

 

„Wettervorhersagen werden niemals hundertprozentig sein, weil schon 

kleinste Schwankungen in der Atmosphäre das Wetter stark beeinflussen 

können.” (forrás 13) 

 

Ahogy a fogyasztóvédelem előírja a fogyasztók kötelező tájékoztatását az 

áruk és szolgáltatások terén, hogy megvédje őket a zsákbamacska-effektustól, 

úgy ezt a területet is törvényileg szabályozni szükségeltetik! A törvénynek 

például kötelezni kellene az előrejelzéssel foglalkozókat, a pontossági 

adatsoraik közzétételére! Akinek azonban valamennyire is fontosak a 

fogyasztók érdekei, s aki színvonalasnak tartja saját szolgáltatását, az törvényi 

szabályozás nélkül is közzéteszi azt, prognózisai mellett.  

2.4.5 Egyéb aspektusok 

A tévéműsorokban, az időjárás-jelentés elég nagy nézettségnek örvend, 

bizonyára látna egy kis fantáziát valamely csatorna abban, hogy 

megkérdezzük a nézőközönséget: meg vannak-e elégedve egy időjárás-

előrejelző honlap eseménybekövetkezési arányaival, s vajon szükségesnek 

látják-e, hogy az előrejelzéssel foglalkozó szolgáltatások a találati arányaikat 

is közzétegyék. Ha ugyanis a fogyasztóvédelem nem tesz kellő lépéseket, a 

médián keresztül még mindig elérheti az ember a célját! 

2.5 Matematika (informatika): módszertan 

A 2.5.1. fejezetben egy általános képet kap az olvasó a jövőkutatásról és 

alapfogalmairól, 2.5.2 fejezetben az olvasható: miért éppen ilyen 

módszer lett kiválasztva a saját prognózis elkészítéséhez, a 2.5.3.-ban az 

adatbányászat módszertana olvsható. 

  



Oldal: 18 / 53 

 

2.5.1 A jövőkutatás és alapfogalmai 

 

„A tudományos jövőkép alkotás elméletével, módszertanával és gyakorlatával 

foglalkozó új típusú tudomány a jövőkutatás. Ez a tudomány még nagyon 

fiatal, fejlődésében 10-20 év is óriási változásokat hozhat, és hozott az utóbbi 

időben is. „Új típusú” azért, mert interdiszciplináris, úgy, mint a kor 

tudományos igényeinek megfelelni akaró sok más tudomány, így az 

informatika, biokémia stb. 

 Az elmúlt évek eredményei megmutatkoznak a használt tudományos 

fogalmak jövőkutatáson belül kialakított rendszerében is. Vita bontakozott ki 

a futurológia és prognosztika, valamint a jövőkutatás egymáshoz való 

viszonyáról. A jövőkutatást tekinthetjük a legáltalánosabb kategóriának a 

tudományos jövőképekkel foglalkozó tudományon belül, elismerve, hogy a 

jövőművelés olyan még ennél is általánosabb fogalom, amely a jövőkutatási, 

a tervezési tevékenységet, valamint a jövő konkrét formálását is magában 

foglalja.  

 A futurológia és a prognosztika olyan ágai a jövőkutatásnak, amelyek 

elsősorban időtávban, valamint célban és komplexitásban eltérő 

tevékenységeket és eredményeiket foglalják össze, úgy, hogy a prognosztika a 

közelebbi, a futurológia a távolabbi és komplex jövőképekkel foglalkozik.” 

(forrás 12) 

Jelen kutatás a jövőkutatáson belül a prognosztikával, azaz a közelebbi jövő 

meghatározásával foglalkozik. 

 „A jövőkutatás a tudományos jövőképekkel foglalkozik, de a jövőképek 

lehetnek nem tudományosak is, így például lehetnek a mindennapi tudat 

termékei, vagy művésziek, mint a tudományos fantasztikum különböző 

(irodalmi, zenei, képzőművészeti stb.) megjelenései. Ezekkel a jövőkutatás 

általában nem, vagy csak érintőlegesen foglalkozik, bár létezésük és a 
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tudományos jövőképekhez való viszonyuk, valamint attól való 

különbözőségük több filozófiai jellegű problémát vet fel. 

 A tudományos jövőképek két csoportba oszthatók, így vannak 

futurológia tanulmányok és prognosztikai tanulmányok, illetve prognózisok, a 

futurológiának és a prognosztikának megfelelően. Az utóbbi időben egyre 

inkább elterjed a tudományos jövőképeknek, illetve tudományos 

előrejelzéseknek időtáv szerinti megkülönböztetése, így prognosztikai 

tanulmány helyett használatos a rövid-, illetve a középtávú előrejelzés 

elnevezés, a futurológiai tanulmány helyett a nagy-távlatú előrejelzés, illetve 

jövőkép (természetesen tudományos). 

 A tudományos előrejelzés szükségességét az utóbbi évtizedekben 

növekvő mértékben érezzük. A gyors változások következtében tanúi, sőt 

élvezői (esetleg szenvedői) vagyunk, vagy leszünk a magunk által tudatosan, 

vagy nem tudatosan befolyásolt események következményeinek. Rá kellett 

döbbennünk, hogy magunk is alakítjuk a jövőnket, és az akkor lesz 

megközelítően olyan, amilyennek szeretnénk, ha tudatosan megtervezzük 

cselekedeteinket. A tudatos tervezés szükségessé teszi, hogy ismerjük az 

alapot, amelyet meg akarunk változtatni, valamint a célt, ahová el szeretnénk 

jutni. Így tehát a tervezés olyan tevékenység, amely sokirányú alapos 

előkészítést igényel. Az előkészítésben jelentős szerepet játszik a tudományos 

jövőkutatás, amely a múlt és jelen jelenségeinek ismeretére támaszkodva 

jövő felé mutató tendenciák feltárásával, illetve a múlt és jelenbeli 

történések, folyamatok jövőbeli lehetséges következményeivel foglalkozik.” 

(forrás 12) 

A múlt és a jelen eltérő forrásból származó, ámde ugyanazon jelenségre 

vonatkozó és olykor egymással ütköző prognózisokra támaszkodva is 

mutathatunk a jövő felé: mikor kinek az előrejelzése fog leginkább beválni. 

 „A tudományos jövőképek, előrejelzések döntéseinket készítik elő, és 

így meg kell felelniük bizonyos követelményeknek. A követelmények 
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megfogalmazása, kielégítésük lehetőségének vizsgálata, valamint kielégítésük 

a filozófiai problémák egész sorát veti fel. 

 A követelmények közül a legfontosabb a megbízhatóság elvárása.  

 

 A megbízhatóság biztosíthatósága szempontjából a tudományos 

jövőképeket két csoportba oszthatjuk: 

 Az első csoportba tartoznak azok, amelyekben az emberi cselekvést 

nem kell figyelembe venni. Ezek megbízhatósága leginkább az eseményről 

szóló ismereteinktől függnek, vagyis inkább megbízhatóak (Pl.: egy 

napfogyatkozás megjövendölése). A másik csoportba olyan előrejelzések 

tartoznak, amelyekben az emberi cselekvés is helyet kap. A gyakorlatban ezek 

nem nagyon megbízhatóak.  

 A jövőkutatás feladata, hogy az utóbbi csoportba tartozó jövőképek 

megbízhatóságát növelje. Jelenlegi ismereteink szerint ez igen nehezen 

megoldható, de a szükségleteknek megfelelően megoldandó feladat. 

 A prognózis készítése, az előrejelzés, a jövőképek kidolgozása során a 

jövőkutató szűken értelmezett munkája a tanulmány elkészítéséig terjed. A 

kész tanulmány felhasználása a tervezők, a döntéshozók feladata, akik tervet, 

cselekvési programot dolgoznak ki, ami a konkrét cselekvés irányítója.  

 A megbízható prognózis kritériumainak elméleti kidolgozása, és 

elkészítéséhez szükséges körülmények tisztázása azért fontos, mert a „jó” 

prognózist a reális döntés egyik feltételének tekinthetjük. Terveink 

megvalósíthatósága pozitívan befolyásolható azáltal, ha a tervben szereplő 

döntéseket előkészítő, alternatívákat tartalmazó előrejelzések helyesen tárják 

a döntéshozók elé a változtatás fellelhető lehetőségeit.  

 Mit kell érteni megbízható prognózison? Vagy szokták keresni a 

prognózis „jóságának”, „pontosságának”, „hitelességének” kritériumait is.  

 A megbízhatóság fogalma nem új a tudományos életben. A műszaki 

tudományok körében már viszonylag jól kidolgozott a műszerek, gépek, 
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berendezések megbízhatóságának vizsgálata és biztosítása is. De míg a 

műszaki életben eszközök, berendezések, tehát tárgyi dolgok 

megbízhatóságáról van szó, addig a jövőkutatásban elgondolások, elméletek, 

végső soron hipotézisek „jóságáról”. És természetesen nem lehet a jövőképek 

megbízhatóságát a „meghibásodás” gyakoriságával kifejezni, nem lehet 

mérni, és nem lehet betartani bizonyos „gyártási” és karbantartási 

utasításokat” sem. 

 Új értelemet kell adnunk a megbízhatóságnak, ha a kifejezést használni 

akarjuk a prognózisok jellemzésére. A jövőre vonatkozó kijelentéseink szinte 

minden esetben valószínűségi jellegűek, vagyis valamilyen mértékű 

bizonytalanságot tartalmaznak, hiszen még nem létező jelenségekre 

vonatkoznak, amelyeknek objektív változásai szintén „csak” valószínűek. Ha 

a prognózis olyan alternatívát minősít bekövetkezőnek, amelyik 

megvalósulásának valószínűsége nagyon kicsi, akkor az előrejelzést nem 

tekintjük megbízhatónak. A prognózis megbízhatóságának nem lehet egyedüli 

mértéke az sem, hogy a benne e lőrejelzettek valóban kialakulnak-e, vagy 

nem; hiszen a jelenből nézve a jelenségek jövőjüket tekintve maguk is 

„csupán” csak valószínűek, igaz, hogy különböző mértékben. Ezért az 

előrejelzéstől annál többet, hogy feltárja az alternatívák valószínűségét, 

semmi esetre sem várhatunk, gyakorlatban inkább kevesebbel kell 

megelégedni.  

 A matematikában használatos jelölést kölcsönvéve azt mondhatjuk, 

hogy ha a jelenségek kialakulásának, megvalósulásának jövőbeni 

valószínűsége 0 és 1 között mozog, akkor megbízható előrejelzésnek azt 

nevezzük, amelyik azokat a jelenségeket jelzi bekövetkezőnek, amelyek 

megvalósulásának valószínűsége közel van az egyhez, (kutatási prognózis), 

vagy le tudja írni azokat a feltételeket, amelyek révén a jelenség 

valószínűsége 1-hez közelíthető (normatív prognózis) 
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A jövőképekben olyan jelenségekről van szó, amelyek még nem 

léteznek, vagy nem úgy léteznek, ahogy az előrejelzésben szerepelnek, 

azonban ez nem jelenti azt, hogy nincs kapcsolatuk a jelennel, vagy a múlttal. 

Egyrészt az adott jelenség különböző állapotai között fennálló objektív 

kapcsolat alkotja az előrejelzés objektív alapját. Másrészt a jelenség 

kialakulása, változása, pusztulása sok más jelenség hatására, azokkal 

kapcsolatban történik, tehát hasznos lehet, ha megismerjük kapcsolatait, vagy 

előző állapotait, ugyanis ezek is „árulkodnak” a jelenségről, ha megfelelően 

faggatjuk őket. 

 Mielőtt a jelenségek kapcsolatait tovább vizsgálnánk abból a 

szempontból, hogy azok mennyire adnak alapot az előrejelzéshez, próbáljunk 

meg az előrejelzést befolyásoló szintek között eligazodni. Az előrejelzések és 

esetleg azok bekövetkezése során a lételméleti és ismeretelméleti problémák 

összekeveredhetnek, egymást erősíthetik, vagy gyengíthetik (például 

megismerve egy nem kívánatos jövő lehetőségét, az ember 

megakadályozhatja annak kialakulását, vagy növelheti más, még nem eléggé 

esélyes esemény bekövetkezését stb.). 
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Egy szemléletes ábrán bemutatjuk a problémák kapcsolatait:  

 

 

Elméleti szint 

 

 

 

 

  

 

 

  

Anyagi valóság   

szintje   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ábrából egyértelműen kiolvasható, hogy ahová a jelenségek 

mozgásuk során eljutnak, és amire mi, emberek gyakorlati tevékenységünkkel 

hatni akarunk, az tulajdonképpen a jelenségek jövőbeni állapota, a valóságos 

jövő, amiben élni fogunk, ahová tartozni fogunk. Jövőképeinkkel ezt a jövőt 

szeretnénk előre felidézni, meglátni (“megismerni”), hogy 

alkalmazkodhassunk hozzá, vagy változtathassunk rajta, ha még nem késő, 

vagy ha ez egyáltalán lehetséges. Az alapvető oka annak, hogy jövőképeink 

meg tudják közelíteni a majd kialakuló tényleges jövőt, abban rejlik, hogy a 

jelenségek között kapcsolat van, a változásaik állandó kölcsönkapcsolataik 

hatására jönnek létre. És a megbízható jövőkép kialakításának is ebben rejlik 

a lehetősége.”  

(forrás 12) 
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Jelen kutatás során ez a fentebb említett kapcsolatot az alkotja, hogy ki 

milyen módszerrel illetve modellre támaszkodva hozta létre saját 

előrejelzését, s így milyen együttállásoknál melyiknek célszerűbb hinni. 

 „Mivel a jövő alapvetően anyagi erők hatására alakul ki, így e hatások 

helyes felmérése jó eligazítást jelenthet számunkra. Először tehát az anyagi 

jelenségek kapcsolatait vizsgáljuk. A jelenségek (folyamatok) között 

fennálló kapcsolatok teszik lehetővé az előrejelzést, ugyanis az 

összefüggéseknek, a kölcsönös kapcsolatoknak megvannak a 

törvényszerűségeik – ezeket keresik a tudományok, és a jövőkutatók is ezekre 

alapozzák a következtetéseiket. Fontos megállapítás az is, hogy a konkrét 

létezők előrehaladó folyamatokként léteznek, vagyis kapcsolataik változására 

az időbeliség, az irreverzibilitás jellemző.  

 Minél több összefüggés-típust ismerünk fel a jelenséggel kapcsolatban, 

előrejelzésünk annál biztosabb lehet. A feladat tehát az, hogy a jelenség 

megismert összefüggéseit rendezzük, valamint az, hogy megállapítsuk egy-

egy konkrét kapcsolat mennyire tér el az ismert általános összefüggéstípustól. 

 A jelenségek elemzését a fenti szempontok szerint általában nem a 

jövőkutatók végzik, hanem valamelyik tudomány szakemberei: az általuk 

megállapított új ismeretek az adott tudomány eredményeihez tartoznak. A 

jövőkutatás fejlődése minden korban attól függ, hogy a szaktudományok az 

előrejelzés objektív alapjának kutatásában, az összefüggések elemzésében, 

milyen eredményt értek el.   

A valóság olyan folyamatosan előrehaladó komplexumok végtelen 

kölcsönös kapcsolataiból tevődik össze, amelyek részleteikben és – 

viszonylagos – totalitásaikban egyaránt konkrét, irreverzibilis folyamatokat 

eredményeznek. Az irreverzibilis folyamatok pedig történelmi folyamatok, 

teljesen függetlenül attól, hogy irreverzibilitásukat felfogja-e, vagy akár – 

bizonyos körülmények között – részlegesen befolyásolja-e valamilyen tudat; 

általános irreverzibilitásukat nem szüntetheti meg. A történetiség tehát a 



Oldal: 25 / 53 

 

valóság minden területén, akármilyen fejlettségű jelenségre érvényes, és a 

lényege, hogy a múltban lejátszódott eseményeket már megváltoztatni nem 

lehet, vagyis, hogy a folyamatok megfordíthatatlanok.  

 A folyamat irreverzibilis jellegét viszont nem utolsósorban és nem 

csekély mértékben éppen az határozza meg, hogy milyen erősen hatnak 

alkotórészeiben a véletlenszerűségek. 

 Az irreverzibilitás értelmében a jövő tehát nem lehet a múlt egyszerű 

ismétlődése – másképpen fogalmazva a jövő eltér a múlttól. Az eltérés 

különböző mértékű és tartalmú lehet. Az eltérés azt jelenti, hogy létrejöhet 

valami, ami addig még nem volt, tehát új – az összefüggések véletlenszerű 

alakulása következtében. 

 Minél nagyobb hatása van a véletlennek, annál nagyobb a jövőbeli 

jelenség újdonság értéke – és természetesen annál nehezebb előre jelezni. 

Általában minden jelenség fejlődése a lehetőségek gazdagodását jelenti, így 

van ez a természeti-társadalmi környezetben, de ez jellemzi az embert is 

azzal, hogy ő munkája révén képes arra is, hogy maga hozzon létre új 

lehetőségeket és képes tudatosan a környezetét gazdagabb lehetőségek 

mozgásterévé alakítani, sőt rá is kényszerül arra, hogy ezt tegye.  

 A megvalósulási esélyt (hajlamot) mivel a feltételek szabják meg, 

feltételezettségnek is nevezhetjük. A feltételezettséget olyan viszonynak 

tekintjük, amelynek nagysága, vagy erőssége van, de amely nem 

számszerűsíthető fogalom. Mégis a nagysági viszonyok lehetőséget adnak 

arra, hogy egy eredmény (jövőbeli esemény) különböző feltételezettségeit 

sorba rendezzük és kiválasszuk azt, amelyiket előnyben részesítjük, és esetleg 

azt, amelyet feltétlenül lehetetlenné kívánunk tenni. 

 Előfordulhat, hogy bár a jelenségek egymástól jól elhatárolhatók, mégis 

két vagy több jelenség együttes bekövetkezését biztosítja egy bizonyos 

feltételcsoport. Ebben az esetben az egyik jelenség bekövetkezése nagy 

megvalósulási hajlamot biztosít a másik számára.  
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 Ez a probléma különösen sok gondot okoz a jövőkutatóknak. Ritkán 

sikerül ugyanis előre megtalálni azokat a jövőbeli eseményeket 

(eredményeket), amelyeknek megvalósulási hajlamát ugyanaz a 

feltételrendszer biztosítja. Így nem tudják mérlegelni, hogy akkor is előnybe 

részesítjük-e A-t (tervezett és várt pozitív hatás), ha együtt jár vele B 

(esetleges negatív következmény), vagyis csupán csak A kívánatosságának 

figyelembe vétele alapján döntenek. 

 A bekövetkezése csak növeli B megvalósulási esélyét, de nem jelenti 

azt, hogy B szükségszerűen be is következik. Még mindig „rendezhetők” úgy 

a feltételek, hogy B ne következzen be, de természetesen ez csak akkor érhető 

el, ha megfelelő ismeretekkel és aktivitással rendelkezünk.  

 A jövőkutatás sajátosságaiból kiindulva nem egy meglevő (kialakult) 

jelenség kiváltó okait keressük (mint ahogy ez más tudományokban szokásos 

és természetes), hanem a létező és majd kialakuló okok kölcsönös 

viszonyából következtethetünk a jelenségre, amely még csak később fog 

kialakulni. Úgy véljük, hogy ez a különbség alapot ad arra, hogy az 

előrejelzések szempontjából okok helyett feltételekről beszéljünk, 

kihangsúlyozva a feltétel-komplexumok egységességének, 

megbízhatóságának jelentőségét és esetlegességét. Ezzel nem távolodunk el 

az oksági viszony értelmezésének elfogadásától, de véleményünk szerint a 

jelenségek kialakulásukkor válnak okilag meghatározottá. Az előrejelzések 

tárgya pedig nem a kialakult, hanem a majdan kialakuló jelenség, amely most 

még nem meghatározott okozatilag, csupán feltételezettsége van. 

 Amikor egy jelenség feltételezettsége eléri a lehető legnagyobb 

erősséget („nagyságot”) azt mondjuk, a jelenség bekövetkezése szükségszerű, 

ha a jelenség feltételezettsége minimális, akkor lehetetlenségről beszélünk. 

 A feltételezettség (megvalósulási hajlam) nagyságát tekintjük 

valószínűségnek. Így a nagy megvalósulási hajlammal rendelkező jelenség 

valószínűbb, mint a kisebb megvalósulási hajlammal rendelkező. A 
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szükségszerűség és a lehetetlenség között változhat egy jelenség 

valószínűsége. 

 A tudományos jövőkutatás által használt „jövő” fogalomnak jellemzője 

a differenciáltság. Ma – most a jelenben – számunkra a „jövő” a ténylegesen 

majd bekövetkező eseményeknek, folyamatoknak, történéseknek mindig 

változó egymásutániságát jelenti. Ez a felfogás lehetőséget ad arra, hogy 

különbséget tegyünk közel jövő és nagytávlatú jövő között, de természetesen 

nem csupán az elmúlt idő alapján, hanem a bekövetkező események alapján. 

A differenciálás tehát magához a jelenséghez alkalmazkodik. Ezért könnyebb 

olyan előrejelzéseket készíteni, amelyek leírják, hogy milyen változás 

várható, de nem adják meg, hogy mikor. Az ilyen előrejelzések 

megvalósulása nagy valószínűséggel bekövetkezik (természetesen, ha a 

jelenség megfelelő ismeretén alapult az előrejelzés), ugyanis a folyamatok 

történetiségének vizsgálata alapján megállapított tendenciák előbb-utóbb utat 

törnek maguknak. A jövőkutatásban tehát a „jövő”, a ténylegesen majd 

megvalósuló események sorát jelenti. 

 Amikor a jövőről beszélünk, még nem tudjuk, hogy melyik jelenség fog 

valóságosan létrejönni, így a jövőképünk nem egy eseményről kell, hogy 

szóljon, hanem eseményekről, alternatívákról, amelyek közül az egyik 

várhatóan megvalósul. Így ma – a jelenben – nem egy jövőt látunk magunk 

előtt, hanem jövőket. Nem mondhatjuk, hogy kibővítettük az előbbi fogalmat 

úgy, hogy a ténylegesen megvalósuló mellé felvettük azokat, amelyeknek 

még volt lehetőségük a megvalósulásra, mert hiszen még nem tudhatjuk, 

melyik válik valósággá.  

 Mind a két értelmezésnek megvan a létjogosultsága, de más és más 

alapon születtek. Az első értelmezés azt veszi figyelembe, ami majd 

valósággá válik, és ezt nevezi jövőnek, a második viszont a jelenben 

jelentkező minden lehetőséget bevon a „jövő” fogalmába. 
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 A jövő fogalmának egymástól eltérő értelmezései egyöntetűen 

kifejezik, hogy a jövőkutatók számára a jövő – mint idő – nem jelent önállóan 

létezőt, hanem az események változásaként fogják fel. 

 A jövőt gondolatilag meg lehet közelíteni, el lehet gondolni, 

következtetni lehet majdani eseményekre stb., de megismerni a jövőt – abban 

az értelemben, ahogy azt a már létező dolgokkal kapcsolatban tesszük – nem 

lehet, hiszen a jövő jelenségeinek nemléte lehetetlenné teszi, hogy azok 

tapasztalásából induljunk ki, és elgondolásaink helyességét azokkal 

összevetve ellenőrizzük. Mivel a hipotézisalkotás, a következtetés, a 

megismerési folyamat részei, a jövőre vonatkozó következtetések, 

hipotézisek, illetve előrejelzések alkotásakor is használjuk a megismerés 

kifejezést. Előrejelzéskor a múlt és a jelen jövőbemutató folyamatait kívánjuk 

megismerni. Erre van lehetőség, hiszen ezek léteznek. 

  A jövőképek kialakítása során a pszichikus visszatükrözési folyamatra 

jellemző aktivitás előtérbe kerül, jelentősége megnő. Míg az objektum-

szubjektum közvetlen kapcsolatára épülő pszichikus visszatükrözés során 

nem minden esetben tudatosul a szubjektumban az, hogy ő nem „érzéketlen” 

észlelője a jelenségeknek, hanem, amit „lát” az kifejezi az irányultságát is, 

addig a jövőképek kialakítása érdekében végzett megfigyelésekre 

(megismerésre) a tudatos aktivitás a jellemző. Mint tudjuk, a jövőt nem 

érzékelhetjük, így a múltat és jelent (a jelenségeiket) kell sajátos 

„szemüvegen” (a jövőt kereső szemüvegen) át nézni. Azt akarjuk meglátni a 

létező jelenségekben, ami a jövőre utal, azokat a lehetőségeket, amelyekből 

kifejlődik (kifejlődhet) a jövő. Ehhez nem elég a tárgy (jelenség) jelenléte, 

kell a visszatükrözés tudatosan irányítható aktivitásának lehetősége, a 

megfigyelő tapasztalata, tudása, képessége és mind az, ami jövőre orientálttá 

teszi gondolkodását.  

  Ha visszatérünk a 3. oldalon található ábrához, azt láthatjuk, hogy a 

jövőképek most keletkeznek a jelenben, amikor még az objektív jelenségek, 
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amelyekre vonatkoznak, nem jöttek létre, tehát közvetlen visszatükrözésről 

szó sem lehet. Csakis eddig már megszerzett ismeretek felhasználásával 

alakíthatunk ki jövőképeket. Hogyan válogatunk az ismeretek közül, hiszen 

ezeket már előzőleg, esetleg jóval a jövőkép elkészítése előtt megszereztük, és 

nem feltétlenül azzal a céllal, hogy előrejelzéshez használjuk fel. Tudjuk-e 

csoportosítani az ismereteket a célunk érdekében? 

 A válogatással és a rendezéssel olyan ismeretháttér
 

 kialakítása a 

célunk, amelynek alapján az előrejelzés elvégezhető. Az általunk 

szükségesnek tartott ismeretháttér jellemzője, hogy célorientált. Ismerjük a 

feladatot (valamely jelenséget, vagy annak tulajdonságait kell 

megvizsgálnunk a jövőre vonatkoztatva), és ehhez megszerezzük a szükséges, 

és ugyanakkor megszerezhető (a lehetséges) ismeretet.  

 Az ismeretháttér a jövőkutatás vonatkozásában nem egy ember 

ismereteit (ennél több), és nem az emberiség rendelkezésére álló összes 

ismeretet (annál kevesebb) jelenti. Mivel az elemei nem integrálódnak egy 

emberben, ezért szerkezete igen laza, könnyen bomló, határai nehezen 

meghatározhatók.  

 A ténymegállapító, vagy empirikus ismeretek jelentik az ismeretháttér 

egyik részét. A másik részét a tudományos törvények, elméletek alkotják, ez 

az elméleti ismeretek csoportja. Ezek alapján lehet megállapítani, hogy a 

vizsgált jelenség jelenlegi állapota milyen irányú fejlődés következménye, és 

lehet következtetni a jelenség jövőbeli alakulására. 

 Az ismeretháttérnek része az a tudás, amely kimondottan ez előrejelzés 

elkészítésének módjára vonatkozik – ez a módszertani tudás. Ide tartoznak az 

előrejelzési módszerek, és azok elméleti problémái is.  

 A rendelkezésre álló ismeretek alapján, megfelelő módszer 

használatával megszületik tehát a jövőkép, az előrejelzés (eredmény 

értelemben), a prognózis stb. Ez tulajdonképpen – hipotetikus állítás, vagy 

állítások, - a hipotézis. 
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 A jelenségek jövőjének tudományos vizsgálatát tudományos 

problémának tekintve az előrejelzés feltételes válasz (hipotézis), amely 

túllépést jelent az emberi tudásnak, az ismeretháttér által képviselt szintjén.  

 Az előrejelzés hipotézis, mert vagy az előrejelzés alapját képező 

információk, ismeretek között van hipotetikus, vagy, mert a bizonyított, biztos 

állításokon nemcsak logikai következtetéseket, hanem nem-logikaiakat is 

végzünk. 

 Az előrejelzések a valószínűségi skálán különböző helyet foglalhatnak 

el attól függően, hogy az előrejelzések mennyi hipotetikus elemet 

tartalmaznak. Úgy vélhetjük, hogy az előrejelzéseket elsősorban az teszi 

hipotetikussá, hogy a rendelkezésünkre álló információ alapján plauzibilis 

következtetéseket végzünk. Különösen a szakértői megkérdezések során 

születnek olyan megállapítások, amelyek kialakításának mechanizmusa nem 

mindig formalizálható. 

 A szakértők eddig felhalmozott tudásuk, tapasztalatuk, jártasságuk 

alapján szakterületükkel rokon, azzal érintkező problémák esetében is tudnak 

véleményt mondani a jövőről. Fontos feladata van a szakértők 

megkérdezésekor a jövőkutatónak. Előre megtervezett kérdéseivel, az 

információ gyors összekapcsolásával „irányítja” a szakértők gondolkodását. 

Tulajdonképpen a jövőkutató megpróbál műveleteket végezni az állításokkal, 

miközben újakat hall és csoportosítja azokat. Végül is az ilyen előrejelzésben 

az intuitív jelleg dominál. Ez nem jelenti azt, hogy az ilyen jövőképre nincs 

szükség, sőt sok területen van szükség előrejelzéskor a logikailag nem 

formalizált következtetésekre, ahol vagy nincs még elég információnk, vagy a 

jelenségek bonyolultsága miatt összefüggéseik még nem formalizáltak, vagy 

nem is lesznek azok sohasem. 

 Természetesen a szakértői megkérdezés alapján, vagy más intuitív 

módszer segítségével összeállított jövőkép sem tetszés szerinti, hiszen az 

elérhető (eddig megszerezhető) összes információra támaszkodik, amikor a 
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szakemberek tudására épít, valamint rendelkezésére állnak a tudományok 

eddig lefektetett, rögzített törvényei, összefüggései, amelyekkel 

„ellenőrizhető” az előrejelzés, az ezekkel ellentétben álló megállapítás nem 

tekinthető megbízható előrejelzésnek.” (forrás 12) 

Az előző idézetben a jövőkutatás ismeretháttere ideális esetben: „az 

emberiség rendelkezésére álló összes ismeretet” , bár ez a teljesség szinte 

senki nem rendelkezik egy személyben, a meteorológia terén sok 

összegyűjtött adat állna rendelkezésre, ha a hozzáférést önös érdekek nem 

korlátoznák. 

2.5.2 Általános leírás, miért éppen így? 

Feltételezésünk szerint a világon a legtöbb esemény nem történik véletlenül, 

hanem bizonyos törvényszerűségek állnak mögötte. Minden történésnek van 

logikai háttere, legfeljebb nem minden ember lel rá, mivel a bonyolultabb 

összefüggések megfejtése magasabb szintű gondolkodást igényelhet.  

Ha bizonyos esemény időbeli lefolyásáról, nagymennyiségű tényadat áll a 

rendelkezésünkre, akkor ezek kiértékelése során rájöhetünk olyan 

összefüggésekre –például: a történések lefolyása során előtűnő ciklusokra-, 

melyek segítenek felfedni, az esemény lefutását befolyásoló más 

tulajdonságok és események sorát, valamint azok „súlyát” –jelentőségét- a 

történés bekövetkezésében. 

2.5.3 Adatbányászati módszer 

Amint matematikai / statisztikai módszereket ötvözünk informatikai / 

adatbányászati eljárásokkal, ezek segítségünkre lesznek abban, hogy –bár 

nem is vagyunk az esemény tudorai, az adott szakterület nem a mi asztalunk- 

egy pusztán nagyméretű adathalmazból olyan plusz információt, az 

információból pedig olyan többlet értéket hozzunk létre, amellyel nagy 

pontossággal előre jelezhetjük az adott történés jövőbeli lefolyását. Sőt, 

előképzettség nélkül ugyanolyan –esetenként még nagyobb- pontosságú 

prognózist állíthatunk fel, mint a vizsgált terület szakértői. 

„Az adatbányászat matematikai algoritmusok általi rejtett összefüggések nagy 

mennyiségű adathalmazokban való feltárása…Az adatbányászat segítségével 

rejtett összefüggéseket fedezhetünk fel nagy mennyiségű adathalmazban. Az 
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adatbányászat, vagyis nagy mennyiségű adat átválogatása, vizsgálata, 

hatékony elemzése és értékes következtetések levonása bonyolult és 

időigényes feladat. Az adatbányászat fejlett matematikai algoritmusokat 

használ fel arra, hogy a sokszor hatalmas mennyiségű adatból kinyerje a 

hasznos információt. Bár az adatbányászat egy viszonylag új terület, maga a 

technológia nem az. A statisztikusok már a múltban is „bányászták” az 

adatbázisokat statisztikailag szignifikáns összefüggések felfedezése 

érdekében. Az információtechnológiában végbement drámai változások 

hatására azonban a számítógépek teljesítményének növekedésével az 

elemzések pontossága, gyorsasága és mennyisége is rendkívüli módon 

megnőtt…Megbízható előrejelzések segítségével könnyebb jó döntéseket 

hozni. Az adatbányászat megnövelheti az előrejelzések pontosságát…” 

(forrás 11) Jelen dolgozatban az időjárási faktorok előrejelzési pontosságát 

szeretnénk megnövelni a fent említett adatbányászatra támaszkodva. 

2.6 IT-aspektusok 

Miként élhetnek együtt a „kiforrott” és az „esetleges” megoldások? 

Mi is akadályozza a jó megoldások terjedését? 

Az a dilettantizmus, amikor – csupán -, a munkahelyi pozíció megőrzése 

érdekében megnyilvánul a dezinformációs hajlam és elkezdődik „feladatok” 

és „megoldások” legyártása, melyek azonban a szakmaiságot, az innovációt, s 

a kutatásfejlesztést nélkülözik illetve amikor ez jobb megoldás azért lesz egy 

jóra –vagy egy kifejezetten rosszra- lecserélve, mivel csupán az utóbbiakkal 

maradhat fenn a piaci monopolhelyzet! 
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3 Anyag, módszer 

3.1.1 Adatgyűjtés 

Egy olyan Excel makro került megírásra, mely minden nap reggel 8 órakor 

automatikusan megnyitja a 6 konkurens előrejelző honlapjainak a 4 napos 

prognózisait tartalmazó oldalait, majd az ott közzétett adatokat a munkafüzet 

egy-egy munkalapjára bemásolja, majd elmenti az adatokat. A következő 

napok adatgyűjtése annyiban volt más mint az első napon, hogy a programnak 

az egyes füzetlapokon meg kellett keresnie az utolsó adatot tartalmazó sort, 

majd az azt követő szabad sortól kezdve kellett beillesztenie a weblapokról 

másolt adatokat. 

3.1.2 Adatfeldolgozás 

Először is egy olyan programot kellett írni amely a 6 füzetlapra egymás alá 

lementett honlapképeken megkeresi az adott előrejelzési adatokat és egyetlen 

adatmátrixba beilleszti azokat. Az egybegyűjtött adatokat eltérő formátumuk 

és a szöveges karakterek miatt nem lehetett közvetlenül felhasználni az 

elemzésekhez. Példaként említeném a napi minimum és maximum 

hőmérséklet adatait valaki egy cellában tette közzé a Celsius fokot „°”- kal 

jelölve: 8°-17°, más „/”- jellel választotta el a két értéket, megint más külön 

cellákba tette a két értéket „C°”- jelölést alkalmazva. Így olyan további 

programokat kellett írni melyek megkeresik a cella elején a minimum 

hőmérséklet értékét s a szöveges karaktereket eltávolítva bemásolják a már 

tiszta adatot a megfelelő helyre.  

3.2 Adatvagyon: OAM 

3.2.1 Az alapadatok általános leírása 

A gyűjtött adatvagyont a németországi Hessen tartomány Giessen városa 

három időjárási tényezőjének 4 napos előrejelzéséhez használtam fel: 

 minimumhőmérséklet 

 maximumhőmérséklet 

 esőesély 

Az előrejelzési adatok a 6 versenytárs, a tényadatok pedig egy helyi 

mérőállomás honlapjáról kerültek begyűjtésre: 
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előrejelzők: 

 Weatheronline (forrás 20)  

 Kurier (forrás 21)  

 Wetter RTL (forrás 22)  

 Raiffeisen (forrás 23)  

 Stern (forrás 24)  

 Wetter Excite (forrás 25) 

 

tényadatok: Wetter24 (forrás 26) 

 

a gyűjtött adatokból feldolgozott: 65 nap 

 

Az elemzések inputjaként felhasznált OAM mérete: 

 

50 napos adatsor * 17 jelenség 

3.2.2 Feladat körvonalazása: 

Mivel túlzott lenne tökéletes egyezés elvárni egy meteorológiai előrejelzőktől, 

ezért csupán az az elvárás, hogy legalább a változás irányát eltalálják. Egy 

példa erre: ha a mért csúcshőmérséklet hétfőn 20°C, pénteken 24.9°C, a 

négynapos előrejelzés hétfőről péntekre 25°C, akkor: a mért értékek hétfőről 

péntekre pozitív változást mutatnak, ezzel összevetve a prognózisból kivont 

hétfői tényadatot szintén pozitív vagyis a hőmérséklet emelkedését jelezték 

előre, így beszámít a találatok közé. Amennyiben a  4 nap múlva mért - 

jelenlegi mért érték változásiránya megegyezik a 4 nappal későbbre 

előrejelzett - jelenlegi mért érték változásiránnyal, akkor  találatról beszélünk, 

ellenkező esetben nem. 

Az adatokat a futtatáshoz alkalmas formába kellett hozni, hogy az OAM - ban 

csak pozitív egész számok kerüljenek bele, így negatív számok esetén +10 – 

zel egységesen meg kellett növelni a számokat. Mivel a csapadék kapcsán 

nem azt jelezték előre, hogy fog-e esni és ha igen, akkor hány mm, hanem 

hogy százalékos mértékben mi az esélye annak, hogy lesz csapadék, ezért 

ennek kapcsán összehasonlítási problémák merültek fel, melyeket először fel 

kellett oldani. Amennyiben az 50%-os esőesély prognózist is értékelnénk, 

akkor is találatnak kellene számítani ha esett s akkor is ha nem, ez pedig nem 

lenne korrekt, hiszen az emberek azt akarják tudni: lesz-e eső vagy sem s nem 

pedig azt, hogy lehet is meg nem is. Az az elgondolás született, hogy 

amennyiben 50%-nál nagyobb esélyt jeleztek a csapadékra és az adott napra 0 

mm- nél több csapadékot mértek, akkor találatnak számít, egyéb esetben 

pedig nem. 
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A tanulásra, vagyis a prognosztizált időjárási faktorok közötti belső, rejtett 

összefüggések felderítésére 50 napi adatmennyiség állt a robot 

rendelkezésére. 

10 nap maradt a saját módszer megbízhatóságának tesztelésére.A COCO 

online (standard) MCM programnál először meg kell a futtatás kódját, majd a 

méretet, ezt követően a bemeneti mátrixit feltölteni, futtatni, s a végeredményt 

bemásolni a Giessen.xlsm munkafüzetbe, mely automatikusan generálja az 

időjárás előrejelzését. 

3.3 Módszertan bemutatása: lépésenként hogyan 

A módszertan négy lépésben kerül bemutatásra, az alábbi felosztásban: 

 3.3.1- a futtatások paraméterei 

 3.3.2- a találatok számításának módja 

 3.3.3- a tanulási folyamat leírása 

 3.3.4- a tesztelési folyamat menete 

3.3.1 Futtatások paraméterei 

A futtatás többféle COCO- modellel is elvégezhető, melyek a: 

http://www.my-x.hu/ - honlapon az elemző modulok alatt megtekinthetőek. 

A kutatás kereteiben készült online robotszakértő Excel ikonjára kattintva 

megtekinthető a háttérszámításokat, háttéradatokat tartalmazó munkafüzet: 

(http://miau.gau.hu/myx-free/index.php3?x=exs0011) 

A dolgozatban a futtatások 4 lépcső alkalmazása mellett a: COCO online 

OPTI_2 MCM- modellel készültek, mely nem biztos, hogy a legoptimálisabb 

erre a célra, így más lépcsőszám, más modellek kipróbálása esetén esély van 

az eredmény további pontosítására. 

3.3.2 Találatok számítása 

Bemutatásra kerülnek a versenytársak találatai az első 50 nap alapján.  

Mindhárom időjárási attribútum előrejelzésében, egy-egy győztes kerül 

kihirdetésre, akikkel szemben versenyre kel a hasonlóságelemzéssel készített 

prognózis. Összehasonlításra kerül a legjobbakkal szemben az is, hogy az 

elemzés 50 napos tanulási mintájában, hány százalékos találat született. 

Másképp fogalmazva: megtudta-e jobban tanulni a modell az adott időjárási 

faktor előrejelzését, mint a versenytársak legjobbika. Az 50 nap konkurencia-

győztesének megvizsgálásra kerül a rákövetkező 10 nap alatt elért találata. A 

http://www.my-x.hu/
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Gyula\Asztal\Diploma_2009\(http:\miau.gau.hu\myx-free\index.php3%3fx=exs0011)
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COCO- elemzéssel készült 10 napos prognózis találata is kiértékelésre kerül s 

így a kettőt összehasonlítva megmutatkozik, hogy sikerült-e a konkurencia-

győztes találati mutatóit elérni s esetlegesen meghaladni. 

A számítás menete: 

maximumhőmérséklet esetén:  

 ha a prognosztizált T-max és a 4 nappal korábbi T-max tény 

különbsége>0, akkor =1, egyébként =0 

 ha a prognózis vonatkozási napján mért T-max és a 4 nappal korábbi T-

max különbsége>0, akkor =1, egyébként =0 

 amennyiben a két fenti érték megegyezik egymással, úgy találatról 

beszélünk, egyébként nem. 

minimumhőmérséklet esetén: 

 ha a prognosztizált T-min és a 4 nappal korábbi T-min tény 

különbsége>0, akkor =1, egyébként =0 

 ha a prognózis vonatkozási napján mért T-min és a 4 nappal korábbi T-

min különbsége>0, akkor =1, egyébként =0 

 amennyiben a két fenti érték megegyezik egymással, úgy találatról 

beszélünk, egyébként nem. 

 

esőesély esetén: 

 mivel egyik vizsgált előrejelző se azt tette közzé, hogy hány mm 

csapadék lesz, hanem azt, hogy hány % esélye van a csapadéknak, ezért 

ez elég nehezen összehasonlítható a tényadatokkal, 

 a probléma feloldása: ha találatot kapna az is, aki 50%- esélyt adott a 

csapadékra, akkor mindig bejönne a prognózisa, ha esett, ha nem, így 

ha egy előrejelző azt akarja közölni, hogy lesz csapadék, attól 

elvárható, hogy 50%- nál magasabb értéket közöljön! 

 ha a prognosztizált esőesély>50%, akkor azt mondják: van esély a 

csapadékra, ekkor= 1, ellenkező esetben =0 

 ha a prognózis vonatkozási napján mért csapadékmennyiség>0, akkor 

volt csapadék, tehát =1, egyébként =0 

 amennyiben a két fenti érték megegyezik egymással, úgy találatról 

beszélünk, egyébként nem. 

3.3.3 Tanulási folyamat 

Az 50 napos tanulási folyamat idősoros prognózisait a 4.táblázat tartalmazza, 

ahol megtalálhatjuk melyik napon készült előrejelzés kapcsán mely 

előrejelző, milyen 4 napos prognózisokat tett közzé az egyes időjárási 

attribútumokra vonatkozóan. 
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A hasonlóságelemzés végigpróbálja az inputként felhasznált előrejelzett 

időjárási attribútumok 4 kvartilisének összes kombinációját és ezek közül 

azokat tanulja meg, amelyekkel a prognózisok vonatkozási napjain mért 

tényértékeket a leginkább eltalálja. Ez a folyamat a napi 

maximumhőmérséklet előrejelzésénél például a következőképpen zajlik: 

 az OAM- et olyan formátumúvá kell alakítani, hogy az alkalmas legyen 

a COCO-online standard MCM hasonlóságelemzésre (csak pozitív 

egész szám szerepeljen benne) 

 az egyes oszlopok az előrejelzési adatokat tartalmazzák, az utolsó 

oszlop pedig a hozzájuk kapcsolódó tényadatot 

 a sorok a keletkezés kelte szerint követik egymást 

 az előrejelzési adatokból az egyes oszlopok 50 sora mentén 

kvartiliseket kell képezni és az előrejelzési értékeket az így képződött 

1-4- ig terjedő kvartilisekre lecserélni 

 az elemzés inputjaként 50 sorban 16 oszlop tartalmazza az egyes 

prognózisok kvartilisekre egyszerűsített értékét, a 17. oszlop pedig a 

tényadatok értékének 100-as szorzatát 

 a COCO-online standard MCM, az inputként bevitt napi 

minimumhőmérséklet, napi maximumhőmérséklet és esőesély 

prognózisainak 50 nap alatt képződött kvartiliseit, olyan számokra 

cseréli le, melyeket az egyes napok mentén összegezve a legnagyobb 

közelítéssel kapja meg a sorok utolsó oszlopában álló – az előrejelzés 

vonatkozási napján mért – napi maximumhőmérséklet értékét. 

 megtanulja: hogyha pl. az „A”- előrejelző a minimumhőmérsékletre a 

3.- as kvartilisbe eső, a maximumhőmérsékletre a 2.- kvartilisbe eső, a 

csapadékesélyre pedig a 4.- kvartilisbe eső értéket jelez előre, a „B”- 

előrejelző pedig ugyanezen időjárási attribútumokra: 1; 4; 3- értékeket 

prognosztizál a „C” pedig…és így tovább, akkor pl.: „A” előrejelzései:  

1,2; 0; 2,25, „B”-é pedig: 0; 0,8; 0,23°C-al járultak hozzá az előrejelzés 

vonatkozási napján mért napi maximumhőmérséklet értékének a 

kialakulásához. 

3.3.4 A tesztelés leírása 

Mind a 16 előrejelzett időjárási attribútum esetében, 4-4 bemeneti lehetőség 

van, ez elvileg 4
16 

= 4.294.967.296 féle különböző bemenetet jelent, persze 

gyakorlatban kevesebb, mivel kicsi az esélye annak, hogy az egyik előrejelző 

a maximális hőmérsékletre pl. 40°C-ot, a másik pedig csak -30°C-ot 

prognosztizáljon. Az 50 nap során maximum 50 eset kapcsán tanulhatott meg 

összefüggéseket a program. 



Oldal: 38 / 53 

 

Ahogyan a meteorológusok is a legfrissebb tényadatok alapján naponta 

lefuttatják modelljeiket és elkészítik a 4 napos előrejelzést, úgy a 

hasonlóságelemzés alapú prognózis készítésénél is a legfrissebb adatok 

alapján, naponta lefuttatva a modellt, jön létre a prognózis. 

A tesztelés során bebizonyosodik, hogy a még meg nem tanult inputokkal is 

képes-e a modell eltalálni a tényeket. A versenytársakkal szemben, olyan 

hátránnyal indul a HE- prognózis, hogy nem használja fel a legfrissebb 

adatokat az előrejelzések legyártásához, így a 2009.09.07.-ei adatok alapján 

nem csupán 1 négynapos előrejelzést készít, hanem 10 négynaposat. A 

tesztelés időtartama: 2009. szeptember 08.- a és 17.- e közötti 10 nap A 

tesztidőszak idősoros prognózisadatait a 5.táblázat tartalmazza, ahol 

megtalálhatjuk melyik napon készült előrejelzés kapcsán mely előrejelző, 

milyen 4 napos prognózisokat tett közzé az egyes időjárási attribútumokra 

vonatkozóan.  

Aki a 6 előrejelző között 50 nap alatt a legjobb találatot elérte, annak a 10 

napos tesztidőszak alatt elért találatával lesz összevetve a HE- prognózis. 
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4 Eredmények 

Ebben a fejezetben megismerkedhet az olvasó a 3 vizsgált időjárási attribútum 

előrejelzése kapcsán elért eredményekkel, összehasonlítva a versenytársak 

beválási mutatóival: 

 Maximum-hőmérséklet találati mutatók 

 Minimum-hőmérséklet találati mutatók 

 Csapadék találati mutatók 

 Online szakértői rendszer 

4.1 Maximum-hőmérséklet találati mutatók 

1. táblázat 

maximum-hőmérséklet találati arányok (%): 

  w
ea

th
er

o
n
li

n
e 

k
u
ri

er
 

w
et

te
r.

rt
l 

ra
if

fe
is

en
 

st
er

n
 

w
et

te
r.

ex
ci

te
 

sa
já

t 
er

ed
m

én
y

 

maximum hőmérséklet 50 nap 90.0 88.0 92.0 86.0 88.0 80.0 98.0 

maximum hőmérséklet 10 nap 100.0 100.0 80.0 100.0 100.0 100.0 80.0 

összesen(60 nap) 91.7 90.0 90.0 88.3 90.0 83.3 95.0 

szórás 5.4 6.4 6.4 7.5 6.4 10.7 9.6 

forrás: szerző saját munkája 

 

A 6 versenytárs közül az első 50 nap alatt a Wetter.rtl érte el a legjobb 

eredményt a napi csúcshőmérséklet előrejelzésében: 92%-ot, ezért a T-max 

kapcsán az ő prognózisai a legszavahihetőbbek, így ő lesz a további 

megmérettetések alapja.  

A zöld cellában látható: az általam alkalmazott elemzés a tanulási fázisban 

98%-os pontossággal tudta megtanulni, miként következnek az input 

előrejelzési adatokból a 4 nappal későbbi tényadatok, ami 6 %-al jobb, mint a 

Wetter.rtl-é. A tíznapos teszt során atipikus időjárási helyzet állt elő, így 80%-

ra csökkent a meteorológusok beválási pontossága s bár ezt a helyzetet a saját 

modell se ismerte föl 80%-nál pontosabban, de a konkurencia szintjét 

továbbra is tartotta. Mind a 60 napot figyelembe véve pedig a robot előre 

jelző a 90%-ot még 5%-al felül is múlta, ezzel megdöntve az összes szakértő 

összesített 60-napos eredményét! 

Bár a HE- prognózis a 60 napos összesítés során 5%- al jobb eredményt tudott 

felmutatni, mindezt 9.6%- os szórással érte el, szemben a Wetter.rtl 6.4%- os 
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szórásával, így pontosabb de kockázatosabb. Elsősorban azok számára 

hasznos, akiket a szélsőséges helyzetek érdekelnek, pl. katasztrófavédelem. 
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4.2 Minimum-hőmérséklet találati mutatók 

2. táblázat 

minimum-hőmérséklet találati arányok (%):         
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minimum hőmérséklet 50 nap 80.0 78.0 88.0 92.0 90.0 80.0 82.0 

minimum hőmérséklet 10 nap 60.0 50.0 40.0 50.0 60.0 60.0 80.0 

összesen(60 nap) 76.7 73.3 80.0 85.0 85.0 76.7 81.7 

szórás 10.7 15.0 25.7 22.5 16.1 10.7 1.1 

forrás: szerző saját munkája 

 

A 6 versenytárs közül az első 50 nap alatt a Raiffeisen érte el a legjobb 

eredményt a napi csúcshőmérséklet előrejelzésében: 92%-ot, ezért ő lesz a 

további megmérettetések alapja. Az általam alkalmazott elemző robot a 

tanulási fázisban 82%-os pontossággal tudta megtanulni, miként következnek 

az input előrejelzési adatokból a 4 nappal későbbi tényadatok, ami 10 %-al 

alacsonyabb, mint a Raiffeisen-é. A tíznapos teszt során atipikus időjárási 

helyzet állt elő, így 50%-ra csökkent a meteorológusok beválási pontossága 

(vö.: fej vagy írás) s  ezt a helyzetet a saját modellel 30%-kal pontosabban 

találta el, mely igen kimagasló teljesítmény! A 82%-os tanulási minta 

stabilitását is mutatja, hogy az éles tesztben is a tanulási folyamatnak 

megfelelő 80%-os eredményt hozott Mind a 60 napot figyelembe véve pedig 

a robot előre jelző a 10 napos tesztelési időszak rövidsége miatt a konkurencia 

legjobb előrejelzőjétől 3.3%-kal lemaradt, de a stabilitása az összes 

versenytárs hektikusan változó teljesítménye mellett világosan megfigyelhető, 

mivel szórása a 22.5 helyett csupán 1.1! A My-X robot felülmúlta a másik 5 

előrejelzőből 4-nek az összesített 60-napos átlagát, a 10 napos teszt során 

pedig mindegyiket.  
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4.3 Csapadék találati mutatók 

3. táblázat 

csapadék-prognózisok találati arányok (%): 
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csapadék 50 nap 73.0 56.0 54.0 62.0 76.0 

csapadék 10 nap 69.0 90.0 80.0 90.0 80.0 

összesen(60 nap) 72.3 61.7 58.3 66.7 76.7 

szórás 2.1 18.2 13.9 15.0 2.1 

forrás: szerző saját munkája 

 

A 6 versenytárs közül 4 készített előrejelzést a várható csapadék kapcsán. Az 

első 50 nap alatt a Weatheronline érte el a legjobb eredményt a napi 

csúcshőmérséklet előrejelzésében: 74%-ot, ezért ő lesz a további 

megmérettetések alapja. Az általam alkalmazott elemzés a tanulási fázisban 

76%-os pontossággal tudta megtanulni, miként következnek az input 

előrejelzési adatokból a 4 nappal későbbi tényadatok, ami 2 %-al jobb, mint a 

Wetter.rtl-é. A tíznapos teszt során 70%-ra csökkent a vetélytársunk beválási 

pontossága, a saját modell pedig 10%-kal pontosabban! Mind a 60 napot 

figyelembe véve pedig a robot előre jelző a 76.7%-ával, még 3.4%-al felül is 

múlta az összehasonlítás alapját képező legjobb versenyző 73.3%-át, 

meghaladva ezzel az összes szakértői csapat összesített átlagát is, ugyanolyan 

alacsony 2.1%-os szórás mellett! 
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4.4 Online szakértői rendszer 

1. ábra - Meteorológiai robotszakértő 

 
forrás: szerző saját munkája 

(http://miau.gau.hu/myx-free/index.php3?x=exs0011) 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\Gyula\Asztal\Diploma_2009\(http:\miau.gau.hu\myx-free\index.php3%3fx=exs0011)
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A fenti online meteorológiai szakértői rendszer, Php és Java Script programok 

felhasználásával íródott, a szakértői tudás gyors lekérdezésének támogatására. 

Amennyiben a felhasználók a legördülő menükből  választanak, a tanácsadás 

gombra kattintva, megkapják a robotszakértő válaszát: lesz-e eső 4 nap múlva 

Giessenben, s ha igen, akkor hány mm. S amennyiben saját előrejelzéseiket is 

megadják a várható csapadék kapcsán, úgy a robotszakértő értékeli azt az 

általa prognosztizált csapadékmennyiség tükrében, leírva, hogy a felhasználó 

alá/fölé becsülte illetve eltalálta a leginkább valószínűsíthető 

csapadékmennyiséget, valamint eltérés esetén a különbség mértékét. Az is 

bemutatásra kerül: a versenytársak közül melyik előrejelző(k) ért(ek) el 

hasonló eredményt. 
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5 Következtetések, javaslatok  

5.1 A hipotézisek beigazolódása 

A My-X meteorológiai robotszakértő mindhárom időjárási faktor 

prognosztizálása során 80%- os eredményt tudott felmutatni! A 10 napos éles 

tesztelési folyamatban a maximális napi hőmérséklet előrejelzése kapcsán 

elérte a konkurencia legjobbjának az eredményét, a napi 

minimumhőmérséklet előrejelzésében 30, a csapadék előrejelzésben pedig 10 

százalékkal meg is haladta a versenytársak legjobbjának eredményét! Az 

ökonómiai szempontok tekintetében is beigazolódott a feltevés, hogy a 

robotszakértő munkájához nem szükséges: 

 több költséges internetvonalra, 

 komoly számítógép parkra, 

 a különleges programok miatt magas kiadásokba bocsátkozni 

 drága légköri modellek megvásárlására, 

 magas bérigényű képzett meteorológusokra, 

 a szakembereket irányító vezetőkre, 

 nagyérték ingatlan(ok)ra a munkahelyek kialakításához, 

 karbantartó és kiszolgáló személyekre, 

 magas rezsiköltségnek képződnie, 

hanem elegendő: 

 egy egyszerű internetkapcsolatra, 

 egy laptopra, 

 egy Windows és egy Office programra, 

 egy alapfokú számítógépes ismeretekkel rendelkező részmunkaidős 

dolgozóra, aki otthon végezhető munkaként elláthatja feladatait.  

5.2 Vita: mit tennék most már másként? 

A Wetter24 honlap mérőállomás adatai között szerepelnek az uralkodó szél 

irányára és sebességére vonatkozó tényadatok is, melyekre szintén készített 

prognózisokat a 6 vizsgált előrejelző, a még teljesebb kép érdekében jó lett 

volna még ezt a további két attribútumot is bevenni az elemzésbe. 

Másfajta COCO elemzési módszereket is célszerű lett volna kipróbálni, a még 

pontosabb prognózisok reményében. 
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A 10 négynapos prognózist, 10 – a legfrissebb adatokat felhasználó – 

futtatással elkészítve, feltehetően még magasabb találati arány lett volna 

elérhető. 
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6 Összefoglalás 

A szerző kezdeti hipotézise beigazolódott, miszerint az adatbányászattal 

kinyert adatokból, olyan információhoz juthatunk, melyet 

hasonlóságelemzések inputjaként felhasználva jelentősen növelhető a 

prognosztizálási pontosság. 

A dolgozat –nem titkolt szándéka- hogy versenyhelyzetet teremtsen a –félig 

meddig monopoljellegű- meteorológiai előrejelzések piacán, mivel a 

gazdasági verseny egy idő után minden piaci résztvevőben tudatosítja a K+F 

tevékenységek térnyerésének jelentőségét! A meteorológiai piacon jelenlévő - 

alacsonyabb találati szintet elérő- automatizált előrejelzés-generáló 

módszereket, fel kell váltani adatbányászati eljárásokon alapuló jövőgeneráló 

futtatásokkal, melyekkel magasabb találati százalékok érhetők el. 
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8 Rövidítések jegyzéke 

 

WMO- Meteorológiai Világszervezet 

DWD- Deutscher Wetterdienst 

OMSZ- Országos Meteorológiai Szolgálat 

Avtv.- adatvédelmi törvény 

EU- Európai Unió 

ORTT- Országos Rádió és Televízió Testület  

MIBE- Magyar Információbrókerek Egyesülete 

K+F- kutatásfejlesztés 

T-max.- napi maximumhőmérséklet 

T-min.- napi minimumhőmérséklet 

HE- prognózis- a saját kutatás eredményeként létrejött hasonlóságelemzésre 

alapozott prognózis. 
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9 Táblázatok jegyzéke 

9.1 Az 50 napos tanulás, begyűjtött prognózisadatai 

4.táblázat 
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2009.06.28 29 18 0.35 31 16 0.05 29 16 29 15 16 31 0.05 17 27 0.1 

2009.06.29 30 19 0.3 31 15 0.05 28 16 29 13 16 31 0.05 17 27 0.1 

2009.06.30 30 19 0.45 31 18 0.5 26 17 24 15 18 31 0.5 17 27 0.1 

2009.07.01 25 15 0.55 27 14 0.5 24 14 22 10 14 27 0.5 16 23 0.8 

2009.07.02 24 15 0.6 26 16 0.05 22 14 22 13 12 26 0.05 15 23 0.8 

2009.07.03 24 16 0.45 22 12 0.5 21 13 22 12 12 22 0.5 12 19 0.7 

2009.07.04 19 14 0.85 21 10 0.5 20 13 19 10 14 21 0.5 12 16 0.8 

2009.07.05 18 13 0.6 16 11 0.3 19 11 20 9 14 16 0.3 12 16 0.8 

2009.07.06 17 9 0.55 19 12 0.5 17 9 13 6 8 19 0.5 11 15 0.8 

2009.07.07 19 11 0.45 19 7 0.15 19 11 18 10 12 19 0.15 10 16 0.8 

2009.07.08 21 11 0.8 25 17 0.1 21 10 19 9 11 25 0.1 11 19 0.3 

2009.07.09 25 13 0.1 25 14 0.05 24 13 22 8 10 25 0.05 11 20 0.3 

2009.07.10 24 15 0.8 24 16 0.8 25 15 24 13 16 24 0.8 14 24 0.5 

2009.07.11 24 15 0.9 27 15 0.05 26 15 24 13 16 24 0.8 16 24 0.6 

2009.07.12 28 13 0.1 28 14 0.05 27 13 26 9 11 28 0.05 18 24 0.6 

2009.07.13 24 15 0.95 26 12 0.3 26 13 22 15 15 32 0.05 12 25 0.2 

2009.07.14 17 13 0.75 15 10 0.15 18 13 13 10 13 15 0.15 17 24 0.7 

2009.07.15 19 13 0.75 21 13 0.05 19 11 17 9 10 21 0.05 14 16 0.8 

2009.07.16 21 13 0.55 22 11 0.05 20 12 18 10 11 22 0.05 11 20 0.8 

2009.07.17 24 12 0.35 27 19 0.5 26 11 23 8 11 27 0.5 12 21 0.2 

2009.07.18 25 17 0.7 28 14 0.5 26 16 23 15 17 28 0.5 14 22 0.6 

2009.07.19 24 18 0.85 24 14 0.3 27 16 22 14 15 24 0.3 18 25 0.9 

2009.07.21 20 14 0.6 21 7 0.15 21 13 18 10 12 21 0.15 16 22 0.4 

2009.07.22 25 12 0.05 24 10 0.05 22 10 20 7 7 24 0.05 12 20 0.5 

2009.07.23 28 12 0.35 30 11 0.02 25 12 26 11 11 30 0 10 23 0.1 

2009.07.24 27 12 0.25 24 11 0.05 23 13 19 9 11 30 0 10 23 0.1 

2009.07.27 24 10 0.05 25 12 0.05 21 10 21 6 10 25 0.05 18 21 0.1 

2009.07.28 26 10 0.2 25 13 0.05 27 10 25 9 8 25 0.05 9 19 0.2 

2009.07.29 25 16 0.55 25 11 0.1 24 14 19 13 16 25 0.1 12 23 0.1 

2009.07.30 21 15 0.6 23 7 0.05 24 14 19 13 13 23 0.05 15 22 0.7 

2009.07.31 26 11 0.05 26 11 0.05 27 11 24 7 8 26 0.05 12 21 0.7 

2009.08.01 28 13 0.05 28 14 0.02 27 11 27 12 10 28 0 12 23 0.1 

2009.08.02 28 13 0.05 31 16 0.05 28 12 27 13 10 28 0 12 23 0.1 

2009.08.03 30 15 0.05 30 16 0.02 30 14 30 14 13 30 0 13 26 0.1 

2009.08.04 26 16 0.55 29 18 0.1 26 16 22 16 17 29 0.1 14 28 0.1 

2009.08.05 27 17 0.6 29 17 0.5 23 15 29 15 18 29 0.5 16 24 0.7 

2009.08.06 25 17 0.55 28 15 0.5 23 15 20 13 17 28 0.5 15 24 0.2 

2009.08.07 22 13 0.45 24 11 0.05 22 12 18 11 17 28 0.5 15 23 0.6 

2009.08.23 26 14 0.2 27 14 0.02 26 13 22 13 12 27 0 12 25 0.1 

2009.08.24 24 15 0.35 25 11 0.05 26 14 19 14 15 25 0.05 15 24 0.6 

forrás: szerző saját munkája 
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9.2 Az 10 napos teszt, begyűjtött prognózisadatai 

5.táblázat 
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2009.08.26 21 8 0.05 21 9 0.05 21 7 18 6 7 21 0.05 9 19 0.1 

2009.08.27 24 9 0.05 25 10 0.05 26 8 23 6 6 25 0.05 8 22 0.1 

2009.08.29 22 14 0.4 23 14 0.05 22 15 19 12 14 23 0.05 17 21 0.6 

2009.08.30 19 12 0.55 22 13 0.05 22 12 18 10 14 22 0.05 14 19 0.6 

2009.08.31 16 13 0.75 17 12 0.5 18 13 13 11 12 17 0.5 11 14 0.9 

2009.09.02 19 10 0.2 19 8 0.1 19 9 16 10 10 19 0.1 8 18 0.2 

2009.09.03 21 8 0.2 23 11 0.05 21 8 18 8 10 23 0.05 9 20 0.2 

2009.09.04 25 11 0.05 26 13 0.05 24 9 23 8 11 26 0.05 11 24 0.1 

2009.09.05 27 11 0.05 28 14 0.05 24 11 26 10 12 28 0.05 12 24 0.3 

2009.09.07 21 13 0.2 21 11 0.05 20 11 19 10 13 21 0.05 13 19 0.2 

forrás: szerző saját munkája 
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9.3 Begyűjtött tényadatok 

6.táblázat 
prognózis tények tények tények tények 

 

prognózis tények tények tények tények 

kelte kelt T-max T-min csapadék 

 

kelte kelt T-max T-min csapadék 

    (°C) (°C) (mm) 

 

    (°C) (°C) (mm) 

2009.06.28 2009.07.02 29 17.4 1.2 

 

2009.07.31 2009.08.04 23.8 9 0 

2009.06.29 2009.07.03 28.8 16.8 0 

 

2009.08.01 2009.08.05 26.4 10.2 0 

2009.06.30 2009.07.04 26.6 16.6 0 

 

2009.08.02 2009.08.06 28.5 12.6 0 

2009.07.01 2009.07.05 27.1 12.9 0 

 

2009.08.03 2009.08.07 28.7 14.7 0 

2009.07.02 2009.07.06 23.8 15.7 4.2 

 

2009.08.04 2009.08.08 23.2 16.6 0 

2009.07.03 2009.07.07 21.4 14.1 0 

 

2009.08.05 2009.08.09 26.1 15.6 0 

2009.07.04 2009.07.08 17.8 12.6 5.4 

 

2009.08.06 2009.08.10 22.3 16 15 

2009.07.05 2009.07.09 19.8 10.7 2.1 

 

2009.08.07 2009.08.11 23.2 14.9 0.3 

2009.07.06 2009.07.10 15.1 10.1 1.1 

 

2009.08.23 2009.08.27 27.8 13.8 0 

2009.07.07 2009.07.11 19.6 11.3 1.2 

 

2009.08.24 2009.08.28 23.2 15.1 0.2 

2009.07.08 2009.07.12 21.2 12.4 0.1 

 

2009.08.26 2009.08.30 21.2 4.4 0 

2009.07.09 2009.07.13 25.8 13.6 9.9 

 

2009.08.27 2009.08.31 25.6 7 0 

2009.07.10 2009.07.14 24.4 17.6 7.8 

 

2009.08.29 2009.09.02 21.8 12.5 0 

2009.07.11 2009.07.15 26.2 17.3 0 

 

2009.08.30 2009.09.03 19.6 12.6 4.6 

2009.07.12 2009.07.16 27.5 12.2 0 

 

2009.08.31 2009.09.04 17.3 10.4 12.3 

2009.07.13 2009.07.17 22.5 14.8 4.4 

 

2009.09.02 2009.09.06 18.1 6.6 0 

2009.07.14 2009.07.18 18.3 13.5 0.1 

 

2009.09.03 2009.09.07 22.5 7 0 

2009.07.15 2009.07.19 21.3 10.3 3.8 

 

2009.09.04 2009.09.08 25.8 8.1 0 

2009.07.16 2009.07.20 21.8 11.6 0 

 

2009.09.05 2009.09.09 22.8 8.9 0 

2009.07.17 2009.07.21 27.3 12.6 0.7 

 

2009.09.07 2009.09.11 18.9 12.1 0 

2009.07.18 2009.07.22 27.1 18.4 2.3 

 

2009.09.08 2009.09.12 19.1 11.6 0 

2009.07.19 2009.07.23 24.3 16.6 8 

 

2009.09.09 2009.09.13 15.6 8.1 2.2 

2009.07.21 2009.07.25 19.2 12.1 5.1 

 

2009.09.10 2009.09.14 13.4 10.2 13.2 

2009.07.22 2009.07.26 22.7 9.2 0 

 

2009.09.11 2009.09.15 15.6 10.3 1.2 

2009.07.23 2009.07.27 27.2 10.8 0.4 

 

2009.09.12 2009.09.16 19.2 14.2 0 

2009.07.24 2009.07.28 22.8 12.4 0 

 

2009.09.13 2009.09.17 19.6 12.6 0 

2009.07.27 2009.07.31 21.4 10.5 0 

 

2009.09.14 2009.09.18 22 11.4 0 

2009.07.28 2009.08.01 26.4 9.3 0 

 

2009.09.15 2009.09.19 23.5 12.5 0 

2009.07.29 2009.08.02 23.1 14.4 3.9 

 

2009.09.16 2009.09.20 23.7 15 0 

2009.07.30 2009.08.03 22.5 13.2 0 

 

2009.09.17 2009.09.21 21.3 14.9 0 

forrás: szerző saját munkája 
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