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1.ábra. A havi csapadékösszegek alakulása a sokévi átlagok szá-

zalékában (1961-1990) a Balatonnál 2012-ben. 
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Összefoglalás. Az Országos Meteorológiai Szolgálat minden évben viharjelző szolgálatot lát el a Balatonon és a 
Velencei-tavon a vízen tartózkodók biztonsága érdekében. A viharjelzési szezon 2005 óta két hónappal hosszabb 
ideig: április 1-je és október 30-a között tart. Az alábbi cikkben a 2012-es viharjelzési szezon időjárási eseményeit 
és kiadott viharjelzéseit tekintjük át. 
 
Abstract. At the Lake Balaton and Velence there is a storm warning service operated by the Hungarian Meteoro-
logical Service. The storm warning service is responsible for the safety of people at both lakes: If strong or stormy 
wind expected, storm warnings are issued on first or second level. The duration of the storm warning season is seven 
month: from 1

st
 April until 30

th
 October. This paper is about the eventful weather of season in 2012 and about the 

length of warning periods. 

 
Bevezetés. 2012. október végével a 78. viharjelzési sze-

zon zárult le a Balatonnál és a Velencei-tónál. Összessé-

gében átlagosan szeles, száraz, de erős viharokban gaz-

dag időszak áll mögöttünk. 

Hosszabb tervezési időszak után 2012-ben bevezetésre 

került a Balaton viharjelzési szempontból történő három 

medencére bontása; a Keszthely-Badacsony közötti nyu-

gati, a Badacsony-Tihany közötti középső és a Tihanytól 

keletre eső keleti medencére. A három medencére bon-

tással a cél a viharjelzések fenntartásának csökkenése 

volt, mivel így a várhatóan csak kisebb területre kiterjedő 

szélerősödés miatt nem kell az egész Tihanytól nyugatra 

eső medencére jelzést módosítani. A részletesebb felbon-

tásból adódó új lehetőség az időjárási helyzetek mind-

egyikében természetesen nem alkalmazható, de így is 

többször tudtunk élni a bontás lehetőségével, és ezáltal 

mérhetően csökkent a nyugati részen a viharjelzések 

fenntartási ideje. A nagy nyugati medence két részre 

bontásának talán kevésbé jó oldala, hogy a Badacsony-

Fonyód szoros nem annyira nyilvánvaló választóvonal, 

mint a keleti medence esetében a Tihanyi-félsziget  

Új feladatként adódott még 2012-ben, hogy az OMSZ 

a Tisza-tónál is hét hónapon át tartotta fenn a tavi vihar-

jelző szolgálatot. Ennek ellátásában a Repülésmeteoroló-

giai és Veszélyjelző Osztály (RVO) munkatársai is nagy 

számban vettek részt, de legnagyobb részében a Miskolci 

Regionális Központ munkatársai végezték ezt a feladatot, 

akik évközben szervezetileg is átkerültek az RVO-ra. A 

viharjelzések kiadásához szükséges műszaki fejlesztése-

ket és a működési feltételeket a Rádiós Segélyhívó és In-

fokommunikációs Országos Egyesület (RSOE) munka-

társai biztosították. 

A viharjelzési szezon időjárásának főbb jellemzői. 

2012-ben az erős viharos (90 km/ó, vagy azt meghaladó 

szélsebesség) napok száma most is magas, összesen 14 

lett a viharjelzési szezon 7 hónapja alatt. Augusztus kivé-

telével minden hónapban legalább egyszer, de májusban 

4, júliusban és októberben pedig 3 napon fordult elő erős 

vihar a Balatonnál.  

Szélsebesség tekintetében a mért legmagasabb érték az 

idén októberben fordult elő. Hetedikén egy hidegfront 

átvonulása alkalmával a vihar Balatonőszödnél elérte a 

118 km/ó sebességet. Alig volt gyengébb a következő két 

mért szélmaximum; a júliusi viharok közül a Balatonmá-

riafürdőn elért 115 km/ó (július 24.), a májusiak közül a 

balatonfüredi 111 km/ó (május 13.) volt a legnagyobb. 

Az időjárási helyzetek szerint több csoportba sorolhatjuk 

ezeket a viharokat. Közülük három napon (IV. 7., X. 27. 

és X. 28-án) a Balaton térsége mediterrán ciklon hátolda-

lára kerülve a szél fokozatos erősödését követően haladta 

meg a 90 km/h sebességet. Másik három eset (V. 16., 

VI.16., IX.19.) hidegfront átvonulást követően tartósab-

ban beinduló hidegadvekció és megnövekvő 

posztfrontális légnyomás különbség hatására jött létre. A 
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1. kép. 2012. 07. 29. 17-18 óra között. Hosszan előrenyúló mammatus felhők a nyugati medencében fejlődő szupercella üllője alatt.  

Horváth Ákos felvétele 

következő három esetben már inkább a front átvonulását 

követően előrenyomuló anticiklon okozott erős vihart 

(V.12., V. 13., V. 17.). A konvektív csapadékkal, zivatar-

ral kapcsolatos viharok a nyári hónapokban ugyancsak 

megjelentek (VI. 22., VII. 11., 24, 29.), illetve még rész-

ben ide is sorolhatjuk az október hetedikei vihart, amikor 

a gyorsmozgású hidegfronton záporok, zivatarok alakul-

tak ki. 

A havi átlagos szélsebesség júniusban mindkét medencé-

ben alacsonyabb, áprilisban és szeptemberben mindkét 

medencében magasabb lett a sokévi átlagnál, míg a többi 

hónap átlagosan szeles volt, vagy csak az egyik meden-

cében volt eltérés az átlagostól. A hét hónap együttesen 

átlagosan szeles lett. A csapadékszegény szezonban a 

legtöbb zivatar júliusban fordult elő. Számuk ebben a 

hónapban több volt az átlagosnál és az első hat hónapban 

összesen előfordult zivataroknak több mint a harmadát 

(35-42%) tették ki. Júliusban volt a legtöbb kiadott vihar-

jelzés, mely nagyobbrészt a zivataroknak köszönhető. A 

szélmérésben is történt változás az év során: a több mint 

30 m-es magasságban (Hotel Füred teteje) lévő balaton-

füredi szélmérő automatát az OMSZ MFO munkatársai 

június 19-én áthelyezték a Vitorlás kikötő mólójára, in-

nentől a mérések már a szabványos, 10 m körüli magas-

ságból érkeznek. 

Megtapasztalhattuk, hogy az idei szezon is az átlagos-

nál melegebbekhez tartozott. Átlaghőmérséklete 1,3-2,2 

°C fokkal haladta meg a hasonló időszak sokévi átlagát 

(1961-1990). Az 1986-2010 közötti 15 év napi 24 méré-

sének átlagához képest a melegedés  már csak 0,9-1,3 °C. 

Siófokon 7, Keszthelyen 9 napon volt 35 fokot is elérő 

kánikula, míg a csapadékos 2010-es évben a Balatonnál 

egyetlen ilyen nap sem volt. A hosszú meleg nyárra jel-

lemző volt, hogy már áprilisban és még szeptemberben is 

1-2 napon a hőmérséklet elérte a 30 fokot és összességé-

ben a szezonban Siófokon 42, Keszthelyen 47 ilyen nap 

adódott. (Az elmúlt 50 évben ezzel összemérhető értékek 

csak a még melegebb 2003-as nyári idényben adódtak: 

Siófokon 43, Keszthelyen 49 nap . Összehasonlításul: az 

1980-tól 2010-ig eltelő évekből számolva átlagosan Sió-

fokon 16, Keszthelyen 19 napon érte el, vagy haladta 

meg a hőmérséklet a 30 fokot.) A legmelegebb nap 2012- 
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2. ábra: 2012.07.29. 14:50-16:20 UTC kompozit radarképek: szupercellás zivatar fejlődése a Balatonnál. 
 

 
2. kép: 2012. 07. 29. 18 óra után. Szupercella fal felhője a Tihanyi-felsziget előtt. Horváth Ákos felvétele 

ben Siófokon július elsején volt, amikor 38,2 fokig emel-

kedett a hőmérséklet, Keszthelyen pedig augusztus 22-

én, itt ekkor 37,4 fokon tetőzött a kánikula. 

Az áprilistól szeptemberig terjedő hat hónapban a Bala-

tonnál is folytatódott az átlagosnál jóval szárazabb idő. 

A hat havi csapadékösszeg mindössze a sokévi átlag két-

harmadát (66 ± 2% ) érte el. A tó nyugati és keleti terüle-

tei egyaránt szárazak voltak. Az októberi csapadékosabb 

idő már csak az őszi vetéseken tudott segíteni, akkor a 

havi csapadékösszeg közel kétszerese hullott le (1. ábra), 

és ennek köszönhető, hogy a szezonális átlagos csapa-

dékösszeg egyáltalán elérte a sokévi átlag 77-80%-át. 

Összehasonlításul, 2011-ben a sokévi átlagnak a tó nyu-

gati területein 56, a keleti területein 62%-a hullott. Októ-

beren kívül májusban esett még a sokévi területi átlagot 

meghaladó mennyiségű csapadék a Balaton térségében 

(átlagosan 110%). A következő viszonylag csapadéko-

sabb hónap a július volt, amikor a havi csapadékösszeg 

az átlagos 80-90%-át érte el. Közben júniusban a keleti 

medence térségében már csak a sokévi átlag fele hullott. 

A nyár végén, augusztusban pedig igazi szárazság kö-

szöntött be. Ebben a hónapban mindössze néhány napon 

esett csapadék és egy állomás kivételével havi összegben 

legfeljebb 5-6 mm-t mértek. Siófokon például július vé-

gétől szeptemberre áthúzódóan a majd másfél hónap alatt 

esett összesen 5,5 mm-nyi csapadék! A csapadékhiány és 

az átlagosnál melegebb idő következtében a Balaton víz-

szintje az április elsejei már akkor is alacsony 82 centi-

méterről október 16-ra 44 cm-rel csökkent. Ezt követően 

a hónap végéig már 3 cm-t emelkedett.  

Néhány érdekesség a legnagyobb viharokról. Érdek-

lődésre tarthat számot a 2012. 07. 29-i viharos nap, ami-

kor egy szupercella a Balaton partján indult látványos 

fejlődésnek és itt okozta a legnagyobb szelet. Aznap a 

Skandináv-félsziget és a Német-Lengyel-síkság feletti 

centrummal többközéppontú ciklon helyezkedett el, 

melynek hullámzó frontrendszere környezetünkben az 

Alpok, majd a Földközi-tenger nyugati medencéje fölött 

húzódott. A Kárpát-medence is a ciklon áramlási rend-

szerébe tartozott, felette labilis légrétegződésű levegő he-

lyezkedett el. 

A labilitás jellemzésére szolgálhat a konvektív haszno-

sítható potenciális energia (CAPE), melynek nagysága a 



L É G K Ö R  58. évfolyam  (2013) 33 

 

 
 

2. ábra: 2012. 07. 29. 14:50-16:20 UTC kompozit radarképek: szupercellás zivatar fejlődése a Balatonnál. 

déli órákban az 1800 J/kg értéket is meghaladhatta. 

Ugyanakkor a függőleges légrétegződésben 2000 m alatti 

magasságban volt egy keskenyebb stabil réteg. A szélse-

besség 5-6 km magasságban érte el a 15-17 m/s-ot, alatta 

jellemzően csak 10-12 m/s erősségű délnyugati irányú 

szelek fújtak. A Dunántúlon aznap délelőtt és kora dél-

után zavartalanul napos, illetve gyengén felhős idő volt 

élénk délnyugati széllel. A levegő hőmérséklete délután-

ra 30-33 fokra melegedett. Ebben az időben délnyugat 

felől az alsó légrétegekben meleg, 500 hPa-on pedig már 

az ittlévőnél 1 fokkal hidegebb levegő beáramlása volt 

folyamatban. A Horvátország felől érkező meleg levegő 

már elegendő nedvességet is tartalmazott. Délután nem 

sokkal 15 óra előtt Baranya megyében meg is jelentek 

zivatarok, míg a Balatonnál az érkező nedvesebb levegő-

ben alacsony szinten csak néhány laposabb gomolyfelhő 

tudott kialakulni. Tovább haladva a Bakony térsége 

azonban már kedvező feltételeket teremtett zivatarok ki-

alakulásához (15:30-16:00 óra helyi időben), így ekkorra 

a Kab-hegyi és a tési automata állomás is jelzett csapa-

dékot. Tésnél a közel 10 mm már egyértelműen zivatar-

ból hullott. A nedves légtömegben a levegő feláramlását 

az időközben északnyugat felől a Bakonyhoz érkezett 

konvergencia vonal is támogatta, mely a hidegfront elé 

szaladt. A lassan közeledő konvergencia vonal mentén 

kialakult első zivatarok még a Balatontól a DNY-i ma-

gassági áramlással távolodtak illetve elhaltak. 17 óra kö-

rül azonban a konvergencia vonal már egész közel került 

a Balatonhoz. Ezt jelezte a Sümegen északnyugatira for-

dult szél is (a talajközelben a hidegfront ezt követően kb. 

50 perc múlva utolérte a konvergencia vonalat). 17 óra 

körül a konvergencia vonal mentén Tapolca térségében 

indult gyors fejlődésnek egy zivatar. Ennek a zivatargóc-

nak a fejlődése kísérhető most nyomon a 2. ábrán feltün-

tetett radarképek segítségével. A zivatar a nyugati me-

dence közelében szupercellává fejlődött és látványosan 

vonult végig a Balaton teljes hosszában, sőt még Sárbo-

gárd magasságában is jól megfigyelhető volt s csak a 

Duna vonalánál szűnt meg. Pályája mentén a mérőmű-

szerek által jelzett szélsebesség egyedül Siófoknál halad-

ta meg a 100 km/h-t (113 km/h). Jég is valószínű többfe-

lé hullhatott, de a környező mérőállomások közül csak 

Tapolca, majd a Balatontól keletre Kisláng és Mátyás-

domb jelentett jégesőt. Siófokon az Obszervatóriumtól 

kb. 1 km-re az éppen folyó futballmérkőzést kellett fél-

beszakítani a jégeső miatt. Az Obszervatóriumból sok 

látványos felvétel készülhetett ezen a délutánon, közülük 

kettőt tudunk bemutatni. Az 1.  képen még a Tihanytól 

távolabb fejlődő zivatar hosszan előrenyúló üllője alatt 

mammatus felhőket láthatunk, míg a 2. felvételen  a szu-

percella örvénylő falfelhője látható közel a Balaton felett. 

A következő zivataros helyzetet is érdemes röviden 

megemlíteni. 2012. július 24.-én keleties légáramlás volt 

az uralkodó az ország felett az Ukrajna-Belorusszia-

Lengyelország feletti centrumú anticiklon és a Dél-
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3. ábra: A viharjelzések fenntartási ideje a nyugati és a középső me-

dencében a keleti medencében fenntartott órák számának  

százalékában 

Olaszország, Földközi-tenger középső területe feletti se-

kély ciklonnak köszönhetően. A ciklon peremén labilis 

nedves levegő érkezett délkelet felől a Dunántúlra, mely-

ben egy konvergencia vonal mentén délután gyorsan 

kezdtek fejlődni a zivatarok. Ezen zivatarok különleges-

sége, hogy átvonulásukkor a kifutószél fronton helyen-

ként forgószelek alakultak ki (gustnado), melyek károkat 

is okoztak. A Balatonnál mért legnagyobb szélsebesség 

115 km/h volt Balatonmárián, míg Szigligeten és Zánkán 

85 km/h feletti széllökések fordultak elő. A keleti me-

dencéhez délkelet felől érkező zivatarok még kisebbek 

voltak és a mérőállomások 60 km/h feletti szélsebességet 

nem is regisztráltak, de ugyanakkor a tűzoltókat pl. Sió-

fok-Kiliti térségéből így is többször riasztották fakidő-

léshez, egy épület tetejéről pedig nagyobb területen cse-

repeket vitt le a viharos szél. 

Az október hónapra kiterjesztett viharjelzési időszak-

ban is már előfordult több erős vihar. Ebben az évben a 

szezon legerősebb vihara érkezett október hetedikén. Az 

Európát kezdetben közel nyugat-kelet irányban kettésze-

lő frontrendszer érkezése előtt a Dunántúlon kellemes 

őszi idő volt mérsékelt vagy élénk délies széllel, délután-

ra 20 fok fölé emelkedő hőmérséklettel. A frontzóna fe-

letti és az attól északra eső területeken erős zonális áram-

lás volt a jellemző Európában. Két kilométer feletti ma-

gasságtól már jellemzően viharos volt a szélerősség (15-

25 m/s). A légkör alsó 5-6 kilométeres rétegében pedig 

kisebb mértékű labilitás is megfigyelhető volt. A közele-

dő hidegfont két oldalán mintegy 10 fokos hőmérséklet 

különbség állt fenn. A hidegfront északnyugati határain-

kat 16 óra körül érte el. A front menti keskeny sávban 

kezdetben záporok voltak, majd beljebb haladva a Pápa-

Zalaszentgrót vonaltól a gomolyfelhők magasabbra tör-

tek és a fronton kisebb zivatarok is kialakultak. A maxi-

mális széllökések a front országba érkezésekor kezdetben 

70-80 km/h körül voltak, majd a zivataros környezetben 

már 90-100 km/h-t elérő széllökések is kialakultak. A 

görgővihar a Balatonra lecsapva a kevésbé védett déli 

part esetében a szélsebességet 10 perc leforgása alatt 70-

85 km/ó-val megnövelte. A szélrohamok közül a legerő-

sebbet Balatonőszödnél mérte az automata 118 km/h-val, 

de ezen kívül még négy mérőállomás jelzett 100 km/h 

körüli, vagy azt meghaladó szélsebességet. A viharos 

szél különösen a déli part mentén okozott károkat, faki-

dőléseket. A gyors mozgású front három óra alatt tette 

meg a Sopron-Pécs távolságot, más irányban pedig 2,5 

óra alatt Soprontól Budapestig jutott! 

A viharjelzések értékelése. 2012-ben viharjelzési szem-

pontból tehát a Balatont már három medencére bontot-

tuk. 

A Balatonra kiadott másodfokú viharjelzések fenntartá-

si ideje a teljes időszaknak a keleti medencében 14,2, a 

középső medencében 14,2, a nyugati medencében 15,7 a 

Velencei-tónál a 8,7 százalékára terjedt ki. A viharjelzé-

sek részletezése havi bontásban az 1. táblázatban tekint-

hető meg. Az idén először 7 hónapig volt biztosítva a Ti-

sza-tónál is a vihar előrejelző - viharjelző szolgáltatás. 

Az összesítések szerint 2012-ben itt volt szükség a legrö-

videbb ideig a másodfokú viharjelzések fenntartására, ez 

a teljes szezon kb. 5,6 százalékára terjedt ki. 

A Balaton három medencére bontásával kapcsolatban 

elmondhatjuk, hogy annak bevezetése eredményesnek 

tekinthető: sikerült csökkenteni a fenntartási időket a ko-

rábbi nyugati medencének nevezett teljes területen a ke-

leti medencéhez képest. A 2012-es évet összehasonlítva a 

változtatás előtti 2011-el azt mondhatjuk, hogy a keleti 

medencében a viharjelzések összesített száma 2012-ben 

7,5 órával lett kevesebb, mint az előző évben, ugyanak-

kor az „új” nyugati medencében a csökkenés 126 óra, a 

középső medencében pedig 193 óra. Abszolút értékben is 

a három medence közül a középső lett a legkevésbé sze-

les. A korábbi években a teljes nyugati medencében a 

fenntartási idők általában legalább 130 órával magasab-

ban alakultak a keletinél, most ez a különbség kevesebb, 

mint 20 óra lett. A változásokat a 3. ábra diagramja is 

mutatja.  

A viharjelzések beválásáról elmondhatjuk, hogy a Ba-

latonnál összességében a tavalyihoz képest kismértékben, 

2%-kal csökkentek (már mindhárom medencét értékel-

ve), így az most 85,3%-os lett. A Velencei-tónál 0,6%-

kal javultak, ott a beválás 87,1%. 

  

 


