
 

 

Általános tájékoztató és felhasználási feltételek 

 

Az Európai Uniós irányelveknek megfelelően, Magyaroroszág Kormánya által biztosított 

források lehetővé tették az Országos Meteorológiai Szolgálat számára, hogy 2021. január 

1-jétől megvalósítsa a nyílt meteorológiai adatpolitikát. Ennek értelmében az OMSZ az 

odp.met.hu nyílt adatszerveren (Meteorológiai Adattár) keresztül ingyenesen és 

szabadon felhasználhatóan biztosítja megfigyelési és mérési adatait, az OMSZ által 

futtatott modellek előrejelzéseit, egyéb időjárási és éghajlati információt. 

 

Felhasználási feltételek 

Az OMSZ nyílt adatszerverén (Meteorológiai Adattár), valamint weboldalain található 

valamennyi információt szerzői jog védi. 

A Meteorológiai Adattárban elérhető és onnan letöltött meteorológiai mérési adatok 

és információk korlátozás nélkül, a forrás (Országos Meteorológiai Szolgálat, OMSZ) 

feltüntetése mellett* szabadon, ingyenesen felhasználhatók. 

*A forrás hivatkozások feltüntetésének kötelezettsége minden olyan adatra, 

meteorológiai információra és az OMSZ egyéb szolgáltatására vonatkozik, amelyet 

változtatás nélkül használnak fel. A forrás hivatkozásokat fel kell tüntetni akkor is, ha az 

adatokat csak részben jelenítik meg, egyszerű matematikai műveletekkel 

származtatásokat (átlagok, összegek stb.) készítenek belőlük, vagy ha csak az 

adatformátumot változtatták meg. 

Az OMSZ forrásként történő feltüntetése történhet grafikusan vagy szöveges formában. 

A forrás adatait közvetlenül a felhasznált információk mellett kell elhelyezni, és meg kell 

felelniük a következő elrendezési követelményeknek: 

 Szövegesen: Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat 

 Grafikusan: az OMSZ logó megjelenítése 

Az OMSZ logó: 

 

Lényegesebb átalakítás, feldolgozás, új információ előállítása esetén vagy egyéb 

adaptáció esetén az OMSZ elvárja, hogy megemlítsék egy központi hivatkozási listában 

vagy egy lenyomatban. 



 

 

A Meteorológiai Adattárban rendelkezésreálló adatok, információk megváltoztatásának 

jelzésére néhány példa:  

„Adatbázis: Meteorológiai Adattár, OMSZ; grafikusan reprodukált adatok” 
„Adatbázis: Meteorológiai Adattár, OMSZ; átlagolva az egyes értékekre” 
„Adatbázis: Meteorológiai Adattár, OMSZ; saját elemek hozzáadva” 
„Adatbázis: Meteorológiai Adattár, OMSZ; saját, hozzáadott szellemi termék” stb. 

 

Ha az OMSZ által felügyelt Meteorológiai Adattárban található adatokat, információkat 

olyan módon használják fel, alakítják át, amely nem felel meg a rendeltetésének, akkor a 

forrás hivatkozásokat törölni kell. Ez különösen a nem az OMSZ által továbbított időjárási 

veszélyfigyelmeztetésekre vonatkozik, ahol az OMSZ-nak nincs garanciája és hatása arra, 

hogy azokat minden felhasználónak folyamatosan és késedelem nélkül kézbesítik. 

 

Kapcsolat 

A Meteorológiai Adattárban található adatokkal, információkkal kapcsolatos kérdéseit, 

észrevételeit az odp@met.hu email címre várjuk. 
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