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Az időjárás, mint 
rizikó faktor –
Repülésbiztonság 
számokban

2019. július 17-18: GA Aviation Low-level
Seminar, EASA Headquarters, Köln

Az elmúlt 10 évben 392-en haltak meg az 
időjárással összefüggő balesetben a GA 
körében. 
2009 óta 5606 bejelentett esemény történt.   

Forrás: John FRANKLIN, EASA

GA and Weather – Setting the Scene

Franciországban a 2014-2018 közötti
időszakban a halálos balesetek 23%-a, míg
az repülőesemények 26%-a időjárással
függött össze.

Forrás: David NOUVEL, BEA
General Aviation accidents in adverse weather conditions
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A projekt háttere, 
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ANNEX 3 hiányosságai 

vs . 

LLF időjárás-érzékenysége
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A projekt háttere, 
motiváció – kitekintő

GAFOR (General Aviation FORecast) a 
látástávolság és felhőalap

kombinációján alapuló előrejelzés

„Félkész-termék”

Probléma: megtévesztő információ

eGAFOR



Projekt
partnerek

• CCL (Horvátország) – ötletgazda és vezető
partner

• ARSO (Szlovénia)

• BHANSA (Bosznia-Hercegovina)

• OMSZ (Magyarország)

• ROMATSA (Románia) 

• SHMU (Szlovákia)

• SMATSA (Szerbia és Montenegró)

• IBL (Szlovákia) – szoftverfejlesztő



A projekt
célkitűzése

• közép- és délkelet-európai
repülésmeteorológiai szolgáltatók
közötti együttműködésen alapul

• országokon átívelő, szilárd elveken
nyugvó, egységes produktum, amely
az általános légiforgalomban részt
vevő pilóták számára a repülések
megtervezéséhez és biztonságos
végrehajtásához meteorológiai
információkat nyújt egy adott
útvonal állapotáról

• A projekt időtartama: 2017. július
03. – 2020. december 31. 



Meteorológiai
elemek

• 2017 december és 2018 
február közötti időszakban
valamennyi partnerország
területén felmérést végeztek. 

• Összesen 248 GA pilóta vett
részt a felmérésben.
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eGAFOR úthálózat



eGAFOR
úthálózat



Meteorológiai
elemek

A kérdőívek eredményei és a partneri
találkozókon lefolytatott szakértői meg-
beszélések alapján az eGAFOR-ban a
következő jelenségeket jelezzük előre:

• BKN/OVC (>
𝟓

𝟖
) mennyiségű alacsony

felhőalap

• Vízszintes látástávolság

• Turbulencia

• Zivatarfelhő (Cb)

• Ónos csapadék
Új

Hagyományos



Meteorológiai
elemek

A hagyományos GAFOR-ban a 
meteorológus a légijárműre gyakorolt
hatást jelzi előre a meteorológiai
elemek alapján. 

Feltételezés: 

• Minden felhasználóra ugyanolyan
vagy közel azonos hatással van az
adott elem

• Az előrejelző szakember ismeri a 
felhasználókra gyakorolt hatást

Meteorológiai vs Impact based előrejelzés

Az eGAFOR-ban az meteorológus meteorológiai
jelenségeket jelez előre és a kifejlesztett rendszer azt
„lefordítja” a felhasználó számára



Meteorológiai
elemek

A felmérésben a felhasználók
80%-a kifejezte azt az igényt, 
hogy az eGAFOR valamilyen
módon valószínűségi
információt tartalmazó
produktum legyen. 

minden MET-jelenség
előfordulási valószínűséggel
jelenik meg  

LOW 10-30%

MEDIUM 30-70%

HIGH >70% 

Valószínűség kifejezése valószínűségi osztályokkal
történik. 



Meteorológiai
elemek

Minden 2 órás
időintervallumban a hatás
minden meteorológiai
elem tekintetében minden
útvonalra meghatározásra
kerül. A legmagasabb hatással rendelkező elem 

színkódját veszi át az útvonalra 
vonatkozó előrejelzés. 

A jelenség veszélyessége 

Fokozottan 
veszélyes

Veszélyes Kevésbé 
veszélyes 

A bekövetkezés 
valószínűsége 

Alacsony 

Közepes 

Magas

Impact-mátrix
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Meteorológiai elemek



A projekt
eredményei

A kisgépes repülés
útvonalainak
feltérképezése



A projekt eredményei

Az alacsonyszintű repülések
támogatására további, ingyenesen
elérhető meteorológiai
szolgáltatás kiadása - az eGAFOR
előrejelzés



A projekt
eredményei

egyetlen (One Stop Shop), közös
portál, amelyen a felhasználó
egységes és harmonizált előrejelzési
produktumot ér el, amely a
repülések hatékonyságát és
biztonságát növeli

https://egafor.eu/



A projekt
eredményei
A SES irányelveinek teljesülése, amely
szerint a lehetséges együttműködés a 
léginavigációs szolgáltatók között négy
pillérre épül:

1. Operatív határon átnyúló
együttműködés

2. Közös fejlesztés

3. Közös közbeszerzés

4. Oktatás



Köszönöm a figyelmet!

Elérhetőség: 
Berényi Lívia 

berenyi.l@met.hu    

Web: 
https://egafor.eu 


