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Már hagyománnyá vált, hogy a LÉGKÖR olvasóit minden
évben tájékoztatjuk a balatoni és a velencei-tavi viharjelzé-
sek meteorológiai kiszolgálásáról. A viharjelzés történeté-
ben ez volt a második olyan idény, amikor rendelet írta elô a
korábbi viharjelzési törzsidôszak (május 1-jétôl szeptember
30-ig) két hónappal történô kiterjesztését.

A viharjelzések meteorológiai kiszolgálását nappal (08
órától 20 óráig) Siófokról, éjszaka (20 órától 08 óráig) 
Budapestrôl látták el. A  riasztást a lakosság és az üdülôkö-
zönség részére az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazga-
tóság (OKF) fény- és rádióvezérléssel mûködô rendszere
biztosította. 

Bár április 1-tôl október 31-ig tíz ember fulladt a Bala-
tonba, kettô pedig a Velencei-tóba,  egyetlen olyan halálos
kimenetelû vízi baleset sem történt, amely elmaradt, vagy
kései viharjelzés következménye lett volna. A Vízirendészet
a Balatonon 94 alkalommal 192 fürdôzôt, vagy hajózó 
személyt, a Velencei-tavon 58 fôt mentett ki a vízbôl és. A
Katasztrófavédelem fényjelzô állomásai a Balaton nyugati
medencéjében 2157, a keleti medencében 2040, a Velencei-
tónál 1578 órán át üzemeltek. 

A 2006. évi viharjelzési szezon idôjárásának fôbb
jellemzôi
Az idôjárás visszatükrözôje valamelyest a Balaton víz-
szintjének az alakulása. Az idei évben a szakembereknek
sikerült a Balaton vízállását az optimális szint közelében
tartani (köszönhetôen a kedvezô idôjárásnak). A szezon el-
sô felében a Sió csatornán keresztül idôszakosan engedtek
is a tóból. Április elsején a vízszint 114 cm volt, november
elsejére 91 cm-re csökkent. Közben a legmagasabb vízál-
lás június 18 és 20-a között fordult elô, 124 cm-es értékkel. 

Mennyiségileg május, június és augusztus hónapokban
több csapadék esett, a nyugati medencében többfelé a sok-
éves átlag (1961–1990) másfél, néhol közel kétszerese:
100–140 mm. A keleti medence térségében a 100 mm-t is
meghaladó csapadékösszeg egyedül a júniusra volt jellemzô,
ami megfelelt a sokéves átlag 135–150%-ának. A második

legcsapadékosabb hónap a keleti medence térségében idén
az augusztus lett. Ekkor is általában a sokéves átlagot mint-
egy 10–30%-kal meghaladó mennyiségeket mértek. A máju-
si csapadékösszeg itt az átlagos közelében alakult. Az 
1. ábrán a csapadékos napok havonkénti megoszlása látható
a Balatonnál.

A Balaton térségében a nyár június 15-tôl augusztus 
20-ig ,,forróbb” volt, mint 2005 hasonló idôszakában.
2005-ben, a vizsgált idôszakban, a kánikulai napok (ami-
kor a hômérséklet napi maximuma > 30 °C) száma 12, míg
2006-ban 28 volt.  A balatoni nyár legforróbb két napja 
június 26. és július 22. volt, amikor a léghômérséklet ma-
ximuma 34 Celsius fok körül alakult.  A Balaton legmaga-
sabb, és egyben rekord vízhômérsékletét július 28-án mér-
ték Siófoknál, 31 Celsius fokot. 

Az áprilistól októberig terjedô idôszakban 90 km/ó-t el-
érô, vagy meghaladó szélsebességet hat napon (április 11.,
június 27. és 29., augusztus 20., október 29. és 30.), hét
(2005-ben tíz) alkalommal regisztrált a Balaton partján
üzemelô 10 automata meteorológiai mérômûszer valame-
lyike. Összességében az április, május, és augusztus hóna-
pok kedveztek legjobban a vitorlásoknak és szörfösöknek.
Ekkor havonta 23 és 26 között volt az olyan napok száma,
amikor legalább egy idôszakban a Balaton valamely terü-
letén a széllökések erôssége elérte, vagy meghaladta a 40
km/óra sebességet, míg ugyanezekben a hónapokban 11,
13 napon átmenetileg viharossá, 55 km/óra fölé is erôsö-
dött a szél (2. ábra).

Részletes krónika
Az év elsô három hónapjának idôjárása az átlagosnál hû-

vösebben alakult. Március elsô hetében még a partközel-
ben jégtáblákat lehetett látni, így kíváncsian vártuk a vihar-
jelzési szezon kezdetét. A levegô hômérséklete március 
20-tól délutánonként már 10 fok fölé emelkedett, és a hó-
nap végén, április elején a 18–20 fokot is elérte. A Balaton
vize április elsején 10 fokos volt.

Áprilisban a levegô hômérséklete 1–1,5 fokkal mele-
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1. ábra: A csapadékos napok (0,1 mm-tôl) havi megoszlása a 
Balatonnál 2006-ban
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2. ábra  A napi maximális széllökések alakulása a 2006. évi 
viharjelzési szezonban a Balatonnál
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gebb lett a sokéves átlagnál, és már a szezon kezdetével
megjelentek a zivatarfelhôk is a Dunántúlon. Jelentôsebb
hômérséklet visszaesések a hónap elsô hetében és 10-e után
következtek be. A legalacsonyabb napi maximum hômér-
sékletet 6-án Siófokon, és 11-én Keszthelyen mérték: 8,4 il-
letve 8,8 fokot. A hónap legmelegebb napjai 23. és 26. kö-
zött voltak. Ekkor a csúcshômérséklet már elérte a 24, 25
fokot. Április az év egyik legszelesebb hónapja, és ez most
is így alakult. Különösen a hónap elsô két dekádja volt sze-
les a gyakori frontátvonulások következtében, melyet az
Észak-Európa feletti erôs ciklonaktivitásnak köszönhet-
tünk. A legszelesebb napok 10-e után köszöntöttek be. 10-
én Európát egy a Balti államoktól Spanyolországig húzódó
frontrendszer szelte ketté, mely mentén több mint 10 fokos
hômérséklet különbség jött létre. Magyarországon az erôs
délnyugati szelet másnap a front átvonulásával erôs, majd
viharos északnyugati szél váltotta fel. A frontrendszeren a
mediterrán térségbe érve egy ciklon mélyült ki, melynek
erôsödésével a Balatonnál a szélmaximumok 11-én és 12-
én elérték a 80–90 km/h-t. A hónapban három alkalommal
is volt mediterrán ciklon a térségünkben, s ezen idôpontok
közül 28-án, a ciklon keletkezésének idôszakában hullott a
legtöbb 24 órás csapadék, a nyugati medencében néhol
30–35 mm. Összességében is a nyugati medencében hullott
több csapadék, a sokéves átlag 100–160%-a, még a keleti-
ben a havi csapadékösszeg  csak 80–100% között volt.

Májusban a havi középhômérséklet megfelelt a sokévi át-
lagnak. Az átlagos napi maximális hômérséklet 21 fok körül
alakult. A hónap legmelegebb napja 22-e volt, amikor 27–28
fokig emelkedett a hômérséklet. A leghidegebbek a hónap
elsô és utolsó napjai lettek: 13–14, illetve 11–13 fokos leg-
alacsonyabb napi maximum hômérséklettel. Elsején még a
mediterrán térségben létezett a ciklon, melynek felhôzete és
csapadéka okozta a hûvös idôt.

Az idôjárási helyzet alapvetôen különbözô volt a hónap
elsô dekádjában és a késôbbi idôszakokban. Az elsô dekád-
ban jellemzôen Európa mintegy kétpólusúvá vált. Kelet-,
majd Északkelet- Európa felett nagy kiterjedésû anticiklon
helyezkedett el, míg nyugaton Izland, Nagy-Britannia, vagy
az Északi-tenger feletti centrummal mély ciklon tartózko-
dott. Ezek hatására Nyugat-Európa vagy a ciklonok elôol-
dalába, vagy a frontzónába tartozott. Magyarország idôjárá-
sát ezidôtájt a keletrôl jövô áramlások határozták meg. Kü-
lönbözô mértékben az anticiklon hatása alá tartozott, majd
késôbb az anticiklon északra helyezôdésével a Fekete-ten-
ger térségében kialakuló sekély ciklon volt hatással az idô-
járásra. Ez a dekád volt a kevésbé szeles. Az elôforduló erôs
vagy viharos szelek a kategória alsó határára estek. A válto-
zás az idôjárásban 10-e körül történt. Ekkorra az anticiklon
Észak-Európából Grönland felé mozdult el. A ciklonok pá-
lyája megváltozott. Közép-Európát is egyre gyakrabban –
különösen a harmadik dekádban – elérték a nyugat, észak-
nyugat felôl érkezô frontok.  Az áramlás iránya túlnyomó-
részt északnyugati, vagy délnyugati. A legnagyobb, mint-
egy 10 fokos lehûlést okozó frontátvonulás térségünkben

23-án az esti, éjszakai órákban történt, hevesebb vihar nél-
kül. Nagyrészt a középtroposzférában meglévô erôs dél-
nyugati irányú JET-nek és a viszonylag stabil légrétegzô-
désnek köszönhetôen. Az  idôszak utolsó dekádjára általá-
nosan is jellemzô volt az Európa fölött húzódó, hol délnyu-
gati,  hol északnyugati irányú horizontálisan is széles JET-
zóna. Gyakran ennek kiterjedése 700, 600 hPa-tól 150 hPa
magasságig ért! (június 27-én Bécsnél már 900 hPa-on is 25
m/s-os szél fújt.) A következô erôs lehûlést okozó hideg-
front 28-án érkezett, ekkor a fölöttünk levô JET-zóna már
északnyugati irányultságú. A Balatontól délre heves zivatar
és jégesô volt Magyaratád, Mernye, Igal térségében. A le-
hullott csapadék mennyisége itt elérte az 50 mm-t. Másnap-
ra a frontzóna lelassult térségünkben és hullámot vetett,
majd Olaszország fölötti centrummal mediterrán ciklon jött
létre. 29-én a tartósan felhôs csapadékos idôben a nyugati
medencében  ekkor hullott a legtöbb csapadék, Fonyódnál
49 mm-t mértek. A JET zóna késôbb Kelet-Európába helye-
zôdött át, majd elhagyta Európát és jóval gyengébbek lettek
a jellemzô magassági szélviszonyok.

Június hónapban az átlaghômérséklet a sokéves átlag
(1961–1990) közelében alakult. A hónap elsô hetében 
hûvös, hideg napok voltak 15–18 fok körüli csúcshômér-
séklettel (kivétel 2-a, amikor mindössze 11,12 fok volt),
11-e után pedig 2 nap kivételével a maximum elérte vagy
meghaladta a 25 fokot, sôt 8 hôségnap is volt a hónapban.  

A május végén Európa nagy részét elárasztó hideg leve-
gô hosszabb ideig megmaradt. A kontinens nagyobb részén
így Magyarországon is állandósult az északias áramlás.
Nagy-Britannia térségében 8.-áig anticiklon helyezkedett
el, mely különbözô mértékben nyúlt be Európába. DK-, K-,
Észak-Európában pedig ciklonok vonultak. A másodikai
hômérsékleti mélypont idején hazánkban a délkelet-európai
ciklon hatására volt felhôs, csapadékos idô. Nyolcadika
után az anticiklon keletebbre helyezôdött, a kontinensen is
lelassultak az áramlások, megszûnt az uralkodó északias
áramlás és elôbb Nyugat-, majd Közép-Európában is elkez-
dôdött a melegedés. A hónap közepétôl térségünkben gyen-
gült az anticiklon, és az izobárikus mocsár idôjárási hely-
zetben a helyi hatások domináltak. 18-ától a kontinensen a
Kelet-Európai síkságtól Franciaországig, Spanyolországig
egy frontrendszer hullámzott, mely egy hétig fennmaradt és
csak lassan mozgott kelet, délkelet felé. (Európa fölött a
magasabb légrétegekben sem volt jellemzô a hónapra a vi-
haros szél.) A frontrendszer elôterében hazánkban megnôtt
a zivatarhajlam. A frontrendszernek általában a meleg olda-
lához tartoztunk, de egy-egy gyenge hideghullám idônként
elért bennünket. A szélerôsödések a hónap második felében
már fôként a zivatarokhoz kötôdtek. Az egész hónapot jel-
lemezve az átlagos szélsebesség mintegy 10%-kal maradt
alatta a sokévi átlagnak. A hónap legmelegebb napja 26-a
volt, amikor a Benelux államok fölötti centrumú ciklon elô-
oldalához tartoztunk. Ekkor a hômérsékleti csúcsértékek 
a Balatonnál 34 fok körül alakultak. A hónap végén már a
Nyugat-Európából jövô hidegfront elôterében 3 heves ziva-
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tarvonal is áthaladt a Balaton felett. Az elsô 27-én az esti
órákban, ekkor a szélmaximum elérte a 80–90 km/ó sebes-
séget. A két legerôsebb szélvihar június 29-én a déli és a 
kora esti órákban tombolt a térségben. Siófokon, és Bala-
tonaligán, 112–118 km/ó sebességet regisztrált az automa-
ta. Errôl a napról részletes elemzést Horváth Ákos irt a 
Légkör 2006. 3. számában. A 29.-ei zivatarrendszerek átvo-
nulásakor országosan is a legtöbb csapadék a Közép-
Dunántúlon hullott. Balaton-szerte 35–50 mm, de a Ba-
konyban már általában 50–60, Szentkirályszabadján 72.6,
Bakonyszentlászlón 100 mm-t mértek. 

Napsütésben leggazdagabb hónap a július volt, amikor a
napos órák száma több mint 30%-kal felülmúlta a sokévi
(1971–2000) átlagot! A havi átlaghômérséklet (Siófok, Fo-
nyód) 4 fokkal melegebb lett, mint júniusban és Fonyódnál el-
érte a 24 fokot. Siófokon pedig a 24,3 fokos havi átlaghômér-
séklet 1950 óta a rendelkezésre álló mérések alapján 1994
után a második legmelegebb július lett. Ugyanakkor a napi
maximumhômérsékletben kiemelkedô értékeket nem mértek.
Júliusban a meleg idô szárazsággal is párosult. A havi csapa-
dékösszeg legtöbb helyen, különösen a nyugati medencében a
sokéves átlag felét sem, de volt ahol a 20%-át sem érte el.

A július volt a nyári és a tavaszi hónapok közül a legke-
vésbé szeles. Hosszabb ideig (1–3 napig) tartó szeles idô-
szak a hónap elsô napjaiban (a jún. 30-án érkezett hideg-
front után),  majd legközelebb a hónap közepén (14.)  ér-
kezô hidegfontot követô néhány nap, és a hónap végén
(29.), a második hidegfrontot követôen fordult elô. A hó-
nap többi napjain mérsékelt, vagy legfeljebb élénk volt a
légmozgás, és csak zivatarfelhôk környezetében erôsödött
idônként meg a szél.  A Balaton térségében 17 napon for-
dult elô egy, vagy több helyen zivatar. A csapadék mennyi-
sége azonban a viszonylag száraz levegô miatt általában
legfeljebb néhány tized mm volt. Az európai kontinens idô-
járása a mienkéhez hasonlóan alakult. Idôjárási frontok 
néhány nap kivételével a kontinens peremterületeit érintet-
ték, illetve a hónap második felében a Kelet-Európai síkság
területén is vonultak. A kontinens belsejében anticiklon
uralkodott, vagy relatíve magas nyomású, mérsékelt áram-
lási viszonyokkal jellemezhetô terület volt. Ide Nyugat-Eu-
rópából a frontok már csak legyengülve, konvergencia vo-
nalként érkeztek. A magasabb légrétegekben a kontinens
fölött általában meleggerinc húzódott. Az idôjárásban a
váltás a hónap végén kezdôdött. A magas nyomás ekkor
szinte az egyik napról a másikra leépült.  A leépüléssel
egyidejûleg, északnyugat felôl a hideg levegô azonnal
megindult a kontinens belsejébe. 

Az idei augusztus az átlagosnál csapadékosabb, kissé hû-
vösebb, és jóval felhôsebb volt. A legnagyobb havi csapadék-
összeget Sármelléken mérték, itt összesen 146.8 mm, a leg-
kevesebbet a Balaton ellenkezô végénél, Füle állomáson, itt
mindössze 63 mm hullott. A napsütéses órák száma Siófokon
több mint 150 órával volt kevesebb, mint az elôzô napsütéses
hónapban, és a 30 éves átlagnak csupán a 78%-át  érte el.

Az idôjárás változást a következô események segítették

elô: A hónap elejére a Grönland térségében már tartósan
meglévô mély ciklon az Északi-tenger, majd a Balti álla-
mok fölé helyezôdött, melynek hidegfrontja kiszorította a
meleget Európa nagy részérérôl. A front a mediterrán tér-
ségbe érve egy ciklon keletkezéséhez vezetett. A mediterrán
ciklon Közép-, majd lassan Kelet-Európa felé helyezôdött,
több napon keresztül, nagy területen felhôs, csapadékos és
szeles idôt okozva. 12-ére újabb mediterrán légörvény ala-
kult ki térségünkben, miközben a Balti térség feletti cent-
rummal Észak-Európát nagykiterjedésû ciklon borította. A
második mediterrán ciklon Közép-Európától néhány nap
után eltávolodott, így hazánk idôjárásában 15-étôl átmeneti
javulás kezdôdött. Ekkor a kezdeti eseménytelen idôjárás,
majd az erôsödô déli szél elôsegítette a melegedést. 30,31
fokot elérô csúcshômérséklet elseje kivételével csak ezen a
héten fordult elô, egyébként jellemzôen 25 fok alatt maradt
a hômérséklet.  A meleg levegôt szállító ciklon centruma a
Brit-szigetek térségében volt, és késôbb innen érkezett az a
hidegfront, mely a lehûlést hozta. A hidegfront mentén ha-
zánkban heves zivatarok – néhol szupercellák – alakultak
ki, melyben szerepet játszott a felettünk húzódó magassági
JET zóna.  Az augusztus 20-án érkezô vihar a Balatonnál is
megakadályozta az ünnepi tûzijáték megtartását, melyet 
sokan a tó vizérôl, vitorlásokból szoktak követni. A legerô-
sebb széllökések este átmenetileg elérték a 90–100 km/ó se-
bességet is. A viharveszélyre a riasztások idôben kimentek.

A hónap hátralevô napjai szintén változékonyak voltak.
Több alkalommal alakultak ki zivatarok. 22-én Zala-
megyében szintén létrejött 2 szupercella, mely a Keszthelyi
medence közvetlen közelében haladt el, de ott nagy vihart
nem okozott. A késôbbiekben hidegfront, rövid ideig medi-
terrán ciklon, még ismét elôfordultak.

Az augusztus a tavaszi, nyári hónapok közül általában a
legkevésbé szeles hónap a Balatonnál. Az idén éppen az
augusztus lett a legszelesebb a havi átlagos szélsebessége-
ket, és a szeles napok számát tekintve is. Az idén augusz-
tusban majdnem minden nap volt a Balaton valamely terü-
letén erôs, vagy viharos szél.

Szeptemberben és októberben kisebb-nagyobb megsza-
kításokkal a szokatlanul hosszúra nyúlt „Indián nyár” oko-
zott örömet a Balaton szerelmeseinek. A kellemes idôre 
jellemzô, hogy Siófokon például a sokéves átlagnál
20–30%-kal többet sütött a nap, és a napsütéses órák száma
40-nel több volt szeptemberben, mint augusztusban. A havi
átlaghômérsékletek szeptemberben 1–2, októberben 2–2.5
fokkal lettek magasabbak a sokéves átlagnál (1961–1990).
A két ôszi hónapra összesített átlagos napi maximum 
hômérséklet 21 fok lett a Balatonnál. Az ôsz legmelegebb
napja szeptember 4-e volt, ekkor Fonyódon 29,4 fokot mér-
tek. A leghidegebb napok szeptemberben 18.-ra és 19.-ére
estek, amikor egy mediterrán ciklon hatására volt felhôs,
csapadékos idô. Ekkor is csak kevéssel csökkent 20 fok alá
a hômérséklet. A lehullott napi csapadék mennyisége azon-
ban csak 1–2 helyen haladta meg a 10 mm-t. Többfelé eze-
ken a napokon, és a megelôzô 2–3 napban hullott a havi csa-
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padékmennyiség több mint 3/4-ed része. Egyébként Bala-
ton-szerte a sokéves átlagnál jóval szárazabb volt a szeptem-
ber és október idôjárása. Általában az elvárható csapadékös-
szegek kevesebb mint fele, de Siófoknál pl.  28 ill. 24%-a
hullott csak le. Ugyanakkor szeptemberben Tihanyban,
Mencshelyen és Hidegkúton a havi csapadékösszeg elérte,
illetve  meghaladta a 100%-ot. Az utóbbi két helyen 27-én
egy-egy zivatarból 20–40 mm csapadék hullott. 

Szeptember elejétôl október végéig csak 12 olyan nap
volt, amikor a szélsebesség elérte a viharos fokozatot.
Szeptemberben két (5. és 9.) hidegfront érkezett, amely
egyúttal viharos szelet is okozott, az azonban nem volt tar-
tós. A szélerôsödések ezeken kívül fôként a mediterrán
ciklon-aktivitás idején, illetve anticiklon peremhelyzetben,
keleti, északkeleti irányból fordultak elô.

Október legmelegebb napja 3-a volt, amikor a hômér-
séklet a Balatonnál 26 fokig emelkedett. A leghidegebb pe-
dig a hónap végén érkezô erôteljes hidegfrontot követôen
30-a lett, ekkor a maximális hômérséklet csak 8, 9 fokot ért
el. 31-én pedig megjelent az elsô nagyobb fagy (-2°C) a tó-
parton is, ami már nem csak a talaj-közelben volt mérhetô.

Októberben mindössze 12 szeles nap volt, de ebbôl 2 nap
kivételével mindegyikben elérte a szélmaximum a viharos
fokozatot. Ami ritkaság ebben a hónapban, hogy 3 napon az
elôoldali déli, délnyugati szél fokozódott viharossá ( Európa
térségében ebben a hónapban jellemzôen mély, és eseten-
ként hatalmas méretû ciklonok alakultak ki). 4 esetben 
hidegfont átvonulásakor, illetve posztfrontális áramlási hely-
zetben maradt meg a viharos szél. 

Az idei második legnagyobb vihar a szezon végére esett
a Balatonnál. A szélmaximum 29-én 5 mérôállomáson is
elérte, vagy meghaladta a 95 km/ó-t. Balatonôszödnél 
pedig 105 km/ó-t  regisztrált az automata. Ezen szélmaxi-
mumok a frontbetöréskor álltak be. Ekkor az erôs hidegad-
vekció mellett konvektiv felhôzet is jelen volt 1–2 helyen
zivatarral. Az ôsz végén, tél elején az utóbbi években meg-
jelentek az erôs viharok. 2004-ben november 19-én volt
100 km/ó-t elérô szélsebesség a Balatonnál, 2003-ban pe-
dig december 6-án. Mindegyik esetben fellelhetô volt a tro-
poszférában a magasszintû JET. Az utóbbi 20 évben ezek
voltak a legnagyobb viharok az adott hónapban, illetve a
2003-as decemberi a 3. legnagyobb. 

Az 5 nyári + 1 tavaszi (IV.) és 1 ôszi (X.) hónappal meg-
hosszabbított viharjelzési szezonban a balatoni szélveszé-
lyes órák száma, a területi megosztást is figyelembe véve, a

nyugati medencében volt a legtöbb. A Balatonra kiadott II.
fokú viharjelzések érvényességi ideje a teljes (éjjel-nappali)
idôszaknak csak a 15 százalékára, a Velencei-tónál alig 10
százalékára terjedt ki. A Balatonra kiadott riasztások (átla-
gos) összbeválása 91 százalékos, a Velencei-tóra vonatkozó-
an 89 százalékos volt. 

A vihar-elôrejelzésrôl és viharjelzésrôl szóló 
tömegtájékoztatás
Az idôjárási tájékoztatások, elôrejelzések és viharjelzések az
országos, ill. helyi hatáskörû rádió és televízió állomások, va-
lamint Internet (www.met.hu) szolgáltatás közvetítésével ke-
rültek a nyilvánosságra. A viharjelzések tó-parti megjeleníté-
sét (www.rsoe.hu) a Balaton körül 25, a Velencei-tónál 2 fix
fényjelzô lámpaegység végezte, éjszakánként negyven száza-
lékkal csökkentett fényerôvel. Az OMSZ vihar-elôrejelzô
szolgálata a Balatoni Vizirendészeti Rendôrkapitányságnak,
az OKF Fôdiszpécserének és a Rádiós Segélyhívó Infokom-
munikációs Országos Egyesület (RSOE), valamint a Vízi-
mentôk Balatoni Szakszolgálata által mûködtetett Zánka
központú vízi-mentô bázisnak rendszeres meteorológiai tájé-
koztatást adott a vízi balesetek megelôzése érdekében. Élô-
vonalas telefonszolgáltatás állt az üdülôk és a vízi sportokat
kedvelôk közvetlen (analóg és mobil telefonos) tájékoztatá-
sára nappal a (91)-300-425, éjjel a (91)-300-424 emeltdíjas
telefonszámokon. Az OMSZ egyedi megrendelés esetén idén
is vállalta a Balatoni Hajózási Részvénytársaság siófoki vi-
torlás és közforgalmi kikötôinek, a tavakon folyó vitorlás- és
szörfversenyeknek, a Balatont és a Velencei-tavat átúszó ren-
dezvényeknek, valamint idegenforgalmi és kereskedelmi vál-
lalkozásoknak, tó térségi szabadidôs programokat szervezô
irodáknak, és magánszemélyeknek a meteorológiai kiszolgá-
lását. Június elejétôl október végéig a jelentôsebb balatoni
sportrendezvények (2 vitorlás Európa-bajnokság, 2 vitorlás
Világbajnokság, 3 országos bajnokság és számos területi vi-
torlás verseny, tó- és öböl-átúszó programok stb.), szabadtéri
rendezvények meteorológiai kiszolgálása a Balaton Fejlesz-
tési Tanács (BFT) támogatásával történt. 

A viharjelzésen kívüli (november 1-tôl március 31-ig)
idôszakban az OMSZ budapesti központjából élôvonalas
idôjárási tájékoztatás mobil telefonról a (91)-300-424, ve-
zetékes telefonról pedig a (90)-603-421 emeltdíjas telefon-
számon áll az érdeklôdôk rendelkezésére!

Dr. Bartha Imre, H. Zsikla Ágota
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