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2006. augusztus 20-án 21 órakor heves zivataros hideg-
front érte el a fôvárost. A legerôsebb széllökések a Bel-
városban elérték a 116 km/ó (32.3 m/s), Lágymányoson
a 123 km/ó, (34.1 m/s), Budapest-Szentlôrincen a 82
km/ó (22.6 m/s) sebességet. Az egyik különösen erôs
örvénylô zivatarcella percre pontosan akkor csapott le
Budapest belvárosára, amikor a szokásos augusztus 
20-i tûzijáték elkezdôdött. Az orkán a Duna parton ösz-
szezsúfolódott közel egymillió ember közé kartácsként
szórta a törmeléket, cserép darabokat, letépett faágakat.
Perceken belül több ezer sebesülés történt és a vihar saj-
nos öt emberéletet is követelt. A vihar okozta károk mil-
liókra rúgtak, Magyarországon még talán soha ennyi
ember nem tapasztalta meg egyszerre a természet pusz-
tító erejét. Az alábbiakban a vihar kialakulásának és le-
folyásának meteorológiai hátterét tekintjük át. 

A szinoptikus helyzet
Európa idôjárását már több napja egy nagy kiterjedésû
fejlett ciklon határozta meg, amelynek északnyugati és
délkeleti területei között jelentôs (15–20 fokos) hômér-
séklet különbség alakult ki. A ciklon nem csak termiku-
san, de dinamikusan is aktív volt, azaz a ciklon hideg-
frontja mögött gyorsan emelkedô légnyomás orrszerûen
elôrenyomuló magasnyomású mezôt alakított ki amely
erôs hidegfrontra utalt (1. ábra). 

A középsô troposzférában, a ciklon déli oldalán a dél-
nyugat-északkeleti áramlási rendszer erôs volt, így 500
hPa-on 25 m/s erôsségû szél is fujt, és néhány fokos hi-
deg advekció is lezajlott, tovább növelve a front mentén
a konvektív instabilitást (2. ábra).

A szél a magassággal tovább erôsödött, és a 300 hPa-
os szinten  jet stream is kialakult amelynek a tengelye a
Kárpát-medence fölött húzódott (3. ábra).

A fentebb leírt szinoptikus helyzet kedvezett a zivata-
rok kialakulásának, mivel a front mentén létrejövô erôs
konvergencia a kényszer konvekciót, a magasban lezaj-
ló hideg advekció a konvektív hasznosítható energia nö-
vekedését, végül pedig a jet stream a szélnyírást együt-
tesen és egy idôben hozta létre. Ehhez járult hozzá az a
tény, hogy a front a Kárpát-medencébe a délutáni órák-
ban érkezett meg, amikor a hômérséklet napi menete is
a konvektív folyamatok számára a legmegfelelôbb kö-
rülményeket biztosítja.

A vihar
A front mentén osztrák területen kialakuló és gyorsan
növekvô zivatarok már 16 UTC-kor beléptek az ország-
ba, és gyorsan haladtak nyugatról keleti irányba. A front
mögött jelentôs lehûlés következett be, amely részben a
csapadék hûtô hatásának, részben pedig magának a hi-
deg beáramlásnak volt köszönhetô. Az ország észak-
nyugati és délkeleti területei között a hômérsékleti 
különbség meghaladta a 10 fokot.

A hidegfront mentén néhány rendkívül erôs zivatar-

A 2006. augusztus 20-i budapesti vihar 
idôjárási háttere 

1. ábra. A tengerszinti légnyomás (folytonos vonalak 1 mb
sûrûséggel), 850 hPa hômérséklet (szaggatott vonalak) illetve 

a 925 hPa szél  2006. augusztus 20. 18 UTC-kor az  ECMWF +6
órás elôrejelzése alapján.

2. ábra Az 500 hPa-os szint magassága (folytonos vonal), hômérsék-
lete (szaggatott vonal) és szele  2006. augusztus 20. 

18 UTC-kor  az  ECMWF +6 órás elôrejelzése alapján.

3. ábra. A 300 hPa-os szint magassága (folytonos vonal) és
szélmezeje  2006. augusztus 20. 18 UTC-kor az  ECMWF +6 órás

elôrejelzése alapján.



góc is kialakult, A Szombathelytôl kissé északra belépô
zivatargócban már 17 UTC-kor erôs radar reflektivitású
területek jelentek meg, amelyek hol felerôsödve, hol kis-
sé gyengébben de folytonosan  követhetôek voltak a ra-
darképeken.  A 17:30 UTC-s radarképen látható, hogy a
nyugat felôl mozgó hidegfront magyar területén két ki-
emelkedôen nagy zivatar góc volt, az északi Budapest
felé vette az irányt, míg a déli cella a Balaton felé köze-
ledett (4. ábra).  A 18:00 UTC-s és az azt követô radar-
mérések azt mutatták, hogy a rendszer északi része 
fokozatosan meghatározóvá vált. A hasznosítható kon-
vektív energiáért folyó versenyben gyôztes északi góc
19:00 UTC-kor érte el a fôvárost, míg a déli rendszer a
Balaton keleti részét érintve legyengült. A hosszú élettar-
tam (a nyugati határtól követni lehetett a gócot), továbbá
az erôs reflektivitás, és a maximális reflektivitású terüle-
tek kis excentricitása alapján következtetni lehet, hogy a
szóban forgó zivatarok között szupercellák is voltak.

A szupercellák különösen erôs, forgó mozgást is vég-
zô zivatarfelhôk, amelyekkel a Légkör hasábjain is
többször találkozhatott az Olvasó. Több jel utal arra,
hogy a fôvárosra lecsapó zivatar ilyen örvénylô szuper-
cella lehetett, és ezt látszik alátámasztani a vihar érke-
zésékor készült, Kelenföld irányából a Széchenyi-hegy
irányába nézô fénykép is, ahol a zivatarba beáramló le-
vegô okozta fal felhô, és az arcus struktúra egyaránt
megfigyelhetô (5. ábra).

Valószínûsíthetô, hogy a cella átvonulása során a leg-
erôsebb széllökések meghaladták a mért értékeket és
helyenként megközelíthették a 40 m/s sebességet is.
Legtöbbször az ilyen típusú zivatarok felelôsek a torná-
dók kialakulásáért és nem zárható ki annak a lehetôsé-
ge, hogy a cella élettartama folyamán létrehozhatott 
felhôtölcsért is. Ugyancsak a szupercellák legfôbb vele-
járója a jégesô, gyakran galambtojás nagyságú jégsze-
mekkel. Nagyon könnyen lehetett volna jóval nagyobb
katasztrófa is, ha a fentiek valamelyike bekövetkezik az
emberekkel zsúfolt budapesti Duna parton...

Az elôrejelezhetôségrôl és az elôrejelzésrôl
A hidegfront betörését és az ezzel járó viharos széllöké-
seket a numerikus modellek már jóval elôre jelezték, 
a 30 órás elôrejelzések a front pontos helyét is megad-
ták. A heves zivatargócok kialakulását azonban jóval
nehezebb elôrejelezni, mivel a konvektív rendszerek át-
helyezôdésénél legtöbbször jelentôsebb azok fejlôdése.
Ezúttal azonban a rendszer meglehetôsen konzervatív
módon együtt mozgott a hidegfronttal, ami lehetôvé tet-
te, hogy másfél órával elôre az ügyeletes meteorológus
elrendelje a középsô országrészre a legmagasabb fokú
riasztást. A zivatarcellák szerkezetébôl adódik, hogy a
velük járó szél, a jégesô illetve a csapadék nagy térbeli
változékonyságot mutat, egész pontos operatív elôrejel-
zésükre (pl. Budapest kerületeire lebontva) napjainkban
még nincs lehetôség. 

Az OMSZ-nál azóta üzembe helyezett nagy teljesít-
ményû szuper számítógép segítségével és a mezo mete-
orológiai jelenségek modellezésére alkalmazott MM5
korlátos tartományú légköri modell segítségével megkí-
séreltük utólagosan szimulálni az augusztus 20-i vihart.
A modell futtatást az augusztus 20. 12 UTC-s ECMWF
analízis alapján indítottuk, és az oldalsó peremfeltétele-
ket az ECMWF elôrejelzésekbôl származtattuk. A mo-
dell térbeli felbontását 1.5 km-re állítottuk, amely lehe-
tôvé tette a kulcsfontosságú konvektív folyamatok
parametrizáció nélküli bekapcsolását. A modell tarto-
mányának nyugati határa Svájc közepén húzódott, míg
a keleti határ a Tisza vonalára esett. A 600×550×30
rácspontú 12 órás prognózis készítése még a rendelke-
zésre álló 64 processzoron is több órát vett igénybe. A
kísérlettôl elsôsorban azt vártuk, hogy képet kapunk a
vihar elvi elôrejelezhetôségérôl.
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4. ábra. A zivataros hidegfront átvonulása a radarmegfigyelések

alapján. A képek idôpontja rendre 16:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
és 19:30 UTC-kor.

5. ábra A Budapestre lecsapó zivatar. Balogh Zoltán felvétele



A modell valóban képes volt a szupercellák szimulá-
lására, és a számítások alapján az országba 15:15 UTC-
kor belépô zivatarláncon több örvénylô zivatargóc is
megjelent (6. ábra). Ilyen volt a Sopron és Szombathely
közötti legerôsebb cella (továbbiakban északi cella), de
ilyen forgó rendszer volt a tôle délnyugatra, Kôszeg
környékén belépô zivatar is (továbbiakban déli cella).  

Délnyugati irányban még további örvények is kiala-
kultak, azonban ezek a késôbbiek során nem játszottak
meghatározó szerepet. Bár kezdetben az északi cella
volt az erôsebb, azonban a modell számítás alapján
mégis a déli cella vette át a vezetô szerepet: Gyôrtôl dél-
re az északi cellának a számítások szerint le kellett vol-
na gyengülnie (7. ábra). 

A modellben a számított déli cella tovább erôsöd-
ve a Balaton keleti medencéjét érintve a Csepel szi-
get déli részén vonult át, elkerülve a fôvárost 
(8. ábra).  A modell tehát sikeresen számította a szu-
percellák keletkezését és a nyugati országrészben tör-
ténô mozgásukat és fejlôdésüket is, azonban legyen-
gítette azt a zivatargócot, amely a valóságban tovább
erôsödött és elérte Budapestet. Mindez úgy is értel-
mezhetô, hogy a valóságban a koraesti órákban a 
valahol Pannonhalma térségébe érkezô szupercella
valamilyen oknál fogva a számításoktól eltérôen 
tovább erôsödött, és a zivatarba besodródó áramlási
rendszerével megszerezte a déli cella elôl a haszno-
sítható konvektív energiát és teljes fejlettségi állapo-
tában csapott le a fôvárosra.   

Összegezve elmondható, hogy az utólagos számítógé-
pes szimuláció struktúrájában és lefolyásában tükrözte
az augusztus 20-i vihart, azonban a cellák pontos fejlô-
dését nem tudta tökéletesen leírni.

A riasztásokról
Utólag talán különösen hangzik, de az augusztus 20-i
vihar az egyik legjobban elôrejelzett veszélyes idôjárá-
si esemény volt. Az OMSZ által elôzô nap kiadott és a
médiákban elhangzott idôjárás jelentésben szerepeltek
a heves zivatarok, jégesôk. A vihar napján reggel 9:45-
kor figyelmeztetô jelzést adtak ki, amely a heves dél-
utáni zivatarokra hívta fel a figyelmet és ezt több jel-
zés is követte. A riasztásokért felelôs meteorológus
idôben és pontosan felismerte a konvektív rendszer ve-
szélyességét és mozgását. A 19:36-kor kiadott közvet-
len riasztást a hitelesség kedvéért forma és szó szerint
idézzük:
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6. ábra. Az MM5 modell 15:15 UTC-re vonatkozó 925 hPa-os 
elôrejelzett szélmezeje és a 15 perc alatt lehullott csapadék meny-

nyisége (szaggatott vonal).

7. ábra. Az MM5 modell 16:45 UTC-re vonatkozó 925 hPa-os 
elôrejelzett szélmezeje és a 15 perc alatt lehullott csapadék meny-

nyisége (szaggatott vonal).

8. ábra. Az MM5 modell 18:15 UTC-re vonatkozó 925 hPa-os 
elôrejelzett szélmezeje és a 15 perc alatt lehullott csapadék meny-

nyisége (szaggatott vonal).
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2005-ben öt hónap csapadékmenynyisége haladta meg az
átlagost; februárban, áprilisban, júliusban, augusztusban
és decemberben a szokásosnál jóval több csapadék hul-
lott. Az augusztusi sok esô különösen emlékezetes, hi-
szen Magyarországon ebben a hónapban az ország nagy
részén olyan sok esett, amire a meteorológiai mérések
kezdete óta még nem volt példa. A 2005-ös év csapadé-
kának alakulását az 1. ábra mutatja. 

Csapadékperiódusok
2005 csapadékviszonyait a Bodolainé-féle nagy csapadé-
kos típusok segítségével tekintjük át. (Bodolainé, 1983.)

Ezekbôl a típusokból 2005-ben lényegesen több fordult
elô, mint az elôzô években: majdnem annyi nagy csapa-
dékos nap volt ebben az esztendôben, mint a 2005-öt
megelôzô négy évben összesen. A jelentôsebb csapadék-
mennyiségû napok kevés kivétellel C (Centrum) típushoz
tartoztak, 2005-ben 33 ilyen nap volt. A nagy csapadékos
típusok részletes leírása Bodolainé említett kiadványában
megtalálható, mi most csak a centrum típust, mint a 2005-
ben leggyakrabban elôforduló típust emeljük ki. 

A centrum típus olyan ciklonális helyzetet jelent,
amelyben a Kárpát-medencében keletkezett vagy odahe-
lyezôdött ciklon feltöltôdése is térségünkben játszódik le.
A centrum típus vízkészlete magas, ha figyelembe 

vesszük, hogy a Kárpát-medence zárt ciklonális cirkulá-
ciója ezt a nedves levegôt a medencén belül tartja, továbbá
a nedves levegô utánpótlása délnyugatról és délkeletrôl a
Földközi-tenger medencéjébôl biztosítva van. Megálla-
píthatjuk, hogy a centrum típusú idôjárási helyzetek a
Duna és a Tisza vízgyûjtôterületén az egyik legveszélye-
sebb idôjárási típust jelentik (a 2. ábra sorozaton a Cent-
rum típus jellegzetes mezôit láthatjuk.)

2005 nagy csapadékos helyzetei közül a következôkben
olyan eseteket emelünk ki, amikor az ország nagy részén
jelentôs mennyiségû csapadék hullott. Országszerte sok
csapadék volt május 18-án, június 9-én, július 1-én és 
2-án, július 9-12 között, augusztus 3-án és 4-én, augusz-
tus 16-án és augusztus 21-én. 

A május 18-i nagy csapadékot vonuló mediterrán cik-
lon (M) okozta, a többi esetben a Kárpát-medence fölé
helyezôdô, vagy itt kialakuló ciklonhoz köthetjük a csa-
padéktevékenységet. 

Riasztás Közép-Magyarország területére

Szél: 

Új harmadfokú riasztás [2006.08.20. 17:36 UTC]

A következô óráktól a szélsebesség megha-

ladhatja a 25 m/s-ot.

Zivatar:

Új harmadfokú riasztás [2006.08.20. 17:36 UTC]

A következô óráktól heves zivatar várható.

Megjegyzés:

Nyugat felôl viharos (60-85 km/ó) széllel

kísért zivatarok érik el a régiót, helyenként

heves zivatar is lehet,

amit 90 km/ó körüli vagy ezt meghaladó széllö-

kés, felhôszakadás és néhol jégesô kísérhet.

Kiadta:   Országos Meteorológiai Szolgálat

www.met.hu)

Készült:  2006.08.20 17:36 UTC

A légköri vihart egy másik, politikai vihar követte,
méltatlan helyzetbe hozva azokat a szakembereket, aki
augusztus 20-án színvonalas szakmai teljesítményt
nyújtottak. 

Horváth Ákos

2005 NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEI 
A VALÓSZÍNÛSÉGI ELÔREJELZÉSEK TÜKRÉBEN
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1. ábra: Havi csapadékösszegek 2005-ben a sokévi átlag %-ában

 
2.ábra: Centrum típusú idôjárási helyzet a/ közepes talajmenti

nyomásmezeje, b/ közepes 500 hPa-os felülete, c/ közepes 500/1000
hPa-os rétege, d/ közepes eltérése a normál értéktôl a talajon


