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Összefoglalás. A szélsőséges időjárási helyzetek gyakran okoznak jelentős károkat, illetve fennakadásokat a hazai infra-
struktúrában, mindenekelőtt a közlekedésben és az áramszolgáltatásban. A tanulmány egy több részes elemzés második ré-
szeként azt mutatja be, hogy milyen hatással lehetnek a viharciklonok, és milyen típusú és nagyságú károkat okozhatnak 
az áramszolgáltatásban. 
 
Abstract. Extreme weather situations often cause significant damage or disruption of the domestic infrastructure, particu-
larly transport and electricity supply. The present study, in the second part of a multi-part analysis, shows the impact of 
storm cyclones and the types and magnitude of damage they can cause to power supply. 

 
 

Az infrastruktúrát közvetlenül károsító szélsőséges időjá-
rási helyzetek három fő csoportjáról szóló cikksorozat el-
ső része a téli vegyes halmazállapotú csapadékrendsze-
rek, mindenekelőtt az ónos eső, és a vizes-tapadó hó ki-
alakulásáról és veszélyeiről szólt. A második fejezet té-
mája az év bármely szakában előforduló viharciklonok, 
amelyek elsősorban a nagy területen, hosszan fújó orkán 
erejű széllel okoznak súlyos üzemzavarokat. A légköri 
konvekció, vagyis zivatarokkal kapcsolatos szélviharok, 
felhőszakadások és villámlások hatásaival a következő, 
harmadik fejezet foglalkozik. 
 
A viharciklonok a szinoptikus skálájú légörvények köré-
be tartoznak, az időjárás jelentésekből is jól ismert ciklo-
nok intenzív, különösen heves megjelenési formái. Leg-
főbb sajátosságuk a gyors kimélyülésük, illetve a ciklon 

magja és a környezete közötti nagy légnyomáskülönbség 
kialakulása. A légnyomáskülönbség hatására nagy terüle-
ten több óráig, szélsőséges esetben akár több napig is 
fennmaradó viharos szél alakul ki. Az ilyen körülmények 
között kialakuló szélvihar önmagában is jelentős károkat 
képes okozni elsősorban az anyagfáradáson keresztül, 
például a szél által hosszasan belengetett vezetékek le-
szakadásával, illetve a faágak letörésével és azok vezeté-
kekre, utakra zuhanásával. Amennyiben a viharciklonban 
nagyobb mennyiségű csapadék is hullik, akkor az csak 
fokozza a rombolás mértékét. A nagy sebességgel, szinte 
vízszintesen becsapódó esőcseppek hatása egy magas-
nyomású vízmosóhoz hasonlítható, amely oldalról veszi 
célba a műtárgyakat és épületeket, amelyeket így nem 
véd meg a tető. Komoly problémát jelent, ha egy part-
szakaszra vagy löszfalra zúdulnak a vízszintesen becsa-

  
1. ábra: A frontális ciklon kialakulásának konceptuális modellje. Az 
alsó ábrán a vékony fekete vonalak az izotermákat, a szaggatott nyi-
lak a meleg légtömeg, a folytonos nyilak a hideg légtömeg mozgását 

jelölik (Keyser és Shapiro, 1990; Shapiro és Neiman, 1993) 

2. ábra: A pólust a nagy magasságban (9000 m)  
körbeáramló jet stream fontos szerepet játszik  

a viharciklonok kialakulásában 
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pódó vízcseppek, jelentősen megnövelve az omlásve-
szélyt. Amennyiben a csapadék hó formájában hullik, 
akkor már kis mennyiség is elegendő ahhoz, hogy a hó-
fúvás országrészeket bénítson meg. 
 
A viharciklonok kialakulásának körülményei és típu-
sai. A nyugati szelek övében mindennapos jelenségnek 
számít a ciklonok kialakulása. Különösen az óceánok fe-
lett jönnek létre az alacsonynyomású légörvények, de a 
kontinensek felett is gyakran követhető a ciklonok kimé-
lyülése. Kialakulásuk közvetlen oka a baroklin instabili-
tás, amely végső soron az északi és a déli légtömegek 
közötti hőmérséklet különbség nyomán fellépő hozzáfér-
hető potenciális energia felszabadulását eredményezi. 
(Szunyogh, 2015). A hideg és meleg légtömeg között ki-
alakuló frontrendszeren hullámok keletkeznek és kiala-
kulnak a meleg, illetve hidegfrontok. A front két oldala 
közötti hőmérséklet különbséggel arányos a nyomáskü-
lönbség, amely viszont a szélerősséget befolyásolja. Ha 

nagy a hőmérsékleti különbség, akkor „élesedik” a front, 
a felületén létrejövő hullám egyre mélyebb lesz, míg vé-
gül felszakad a frontfelület és létrejön az önálló ciklon 
(1. ábra). 
A viharciklonok kialakulása esetén még további hatások 
is hozzájárulnak a ciklon gyors mélyüléséhez. Az első 
hatás a felsőlégkörben (9‒11 km magasságban) az egész 
féltekét folyóként kanyarogva körbefutó magassági 
áramlás, a jet stream (2. ábra). A jet stream szélcsatorná-
jában időnként 360 kmh-1 sebességet is meghaladó szél 
fúj, és ha ez a szélcsatorna a fejlődő ciklon fölé sodródik, 
akkor a ciklon mélyülése felgyorsul (Uccellini, 1986). Ez 
a jelenség főként az Atlanti-óceán északi területei felett 
mélyülő ciklonoknál figyelhető meg. 
 
A másik plusz hatás a légköri nedvességhez köthető. Ha 
sok a nedvesség a légkörben, akkor az intenzív csapa-
dékképződés miatti kondenzációs hő felszabadulása to-
vább „fűti” a ciklon meleg oldalát, így a ciklon még in-

tenzívebben fog fejlődni. Az őszi időszakban az is elő-
fordul, hogy egy trópusi eredetű hurrikán szállít nagy 
nedvességet az északi területekre, majd a hurrikán felosz-
lását követően fennmaradó nedvességet egy másik, gyor-
san fejlődő viharciklon használja fel. 
Ezen tényezők elősegítik, hogy a frontok mentén, a cik-
lon központjához közel tovább erősödjön a feláramlás, a 
hátoldalán viszont erősebb lesz a kompenzáló leáramlás. 
Bár ezek az áramlások nem olyan intenzívek (sebességük 
legfeljebb 1‒2 ms-1), mint egy zivatarfelhőben, azonban 
nagy térségek felett, és hosszú időn keresztül léteznek. A 
levegő folyamatos emelkedése egyik oka a talajszinti 
légnyomás süllyedésének: minél erősebb a feláramlás, 
annál gyorsabban mélyül a ciklon. 
 
A térségünkre ható viharciklonok két fő kategóriába so-
rolhatóak. Az Atlanti-óceán felett kialakult ciklonok 
időnként besodródnak a kontinens fölé, és legtöbbször 
hazánktól északra haladnak el. Ilyenkor vagy a ciklon 

meleg szektorában fújó nyugati szél okoz problémát, 
vagy annak nagy sebességgel átvonuló, a szelet északira 
fordító hidegfrontja. A másik kategóriába a mediterrán 
térség északi területein létrejövő, a Kárpát-medencére is 
felfejlődő ciklonok tartoznak, amelyek hátoldalán – leg-
többször a Dunántúlon ‒ hosszan tartó északnyugati szél 
fúj. Ez utóbbi felelős például a nagyobb hófúvásokért is. 
Míg az atlanti viharciklonok kialakulásánál a jet stream 
jelenti a fő adalékot, addig a mediterrán jellegű ciklo-
noknál a meleg nedves légtömegeknek van nagyobb sze-
repük. Természetesen a felsorolt kategóriák nem mere-
vek, előfordul, hogy egy atlanti ciklon a mediterrán tér-
ségbe jut és ott „robban be” és válik viharciklonná. Ezek 
alapján néhány konkrét eseten keresztül mutatjuk be a 
térségünkben károkat okozó viharciklonokat. 

 
Atlanti viharciklon hidegfrontja (2013. decembere). 
2013. december elején egy klasszikus atlanti viharciklon 
érte el Nyugat-Európa partjait, amely erőssége folytán 

  
3. ábra: A Xavér nevű viharciklon az Északi-tenger felett 

2013.12.5-én. A folytonos vonalak a tengerszinti légnyomást 
mutatják, a szélzászlók a 9000 m körüli magasságban fújó szelet, 

a színezett területek pedig a szélerősséget jelzik 

4. ábra: A Xavér viharciklon hidegfrontjával érkező hózáporral 
járó zivatar Budapest felett 2013. 12. 6-án 
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még nevet is kapott: Xavér néven vált hírhedté (Rucińs-
ka, 2019). A vihar elsősorban Skóciában, az Északi-
tengeren, valamint Skandináviában, Németországban és 
Lengyelországban okozott rendkívüli időjárást. Minde-
nekelőtt a szélvihar okozta károk voltak rendkívüliek, de 
a szél hazánkban is előidézett problémát (Horváth, 
2013). 
 
A viharciklon kialakulásánál a fentiekben leírtak alapján 
meghatározó szerepe volt a troposzféra felső rétegeiben 
(kb. 9000‒10000 m magasságban) kanyargó jet stream-
nek, amelyben 320 kmh-1-t is meghaladta a szél sebessé-
ge. A jet stream hatása több napon keresztül is megfi-
gyelhető volt és a magassági szélcsatorna hozzájárulha-
tott a ciklon nagy áthelyeződési sebességéhez is, a légör-
vény 24 óra alatt kb. 2000 km-t tett meg. A viharciklon 
kialakulásánál ugyancsak szerepet játszott a délről szár-
mazó melegebb és nedves levegő, amely a ciklon előol-
dalán át a centrumba jutva a vízgőz kicsapódásán keresz-

tül folyamatosan fűtötte az örvényt és ezzel segítette a 
légörvényben a feláramlásokat (3. ábra). 
 
A kontinensre lecsapó vihar a legerősebb széllökéseket 
Skóciában, Glasgowtól északra (Anoach Mor, 229 kmh-1) 
okozta. A széllökések az északi-tengeri fúrótornyokon 
ugyancsak többfelé meghaladták a 160 kmh-1-t, míg Né-
metországban a tengerparti területeken 140 kmh-1 körüli 
legerősebb szelet mértek. Az infrastruktúrában, minde-
nekelőtt az áramszolgáltatásban és a közlekedésben Eu-
rópa-szerte hatalmas károk keletkeztek. Becslések szerint 
a Xavér ciklon által az Európában okozott károk elérték 
az 1 milliárd eurót. 
 
Magyarországra a viharciklon talajközeli hidegfrontja 
december 6-án a hajnali órákban érkezett meg. A magas-
ban a hidegbeáramlás hatására sokfelé alakultak ki inten-
zív hózáporok, helyenként hódarahullással és villámlás-
sal is kísérve. Egy ilyen hózivatarban mérték a ciklonhoz 

tartozó legerősebb széllökést is a Győr közeli Péren: 112 
kmh-1-t. A rövid ideig tartó, de intenzív hóviharokban a 
látástávolság pár méterre csökkent, és pillanatok alatt 
rendkívül síkossá váltak az utak, amely több balesetet is 
okozott (4. ábra). A vihar következtében számos veze-
tékszakadás is bekövetkezett, azonban ebben az időben 
már nem volt levél a fákon, így a szél hatására kevesebb 
farádőlés történt, mint egy lombos időszakban lett volna. 
A nyugat-európai rendkívüli viharkárokhoz képest a ha-
zai károk jóval kisebbek voltak. 
 
Atlanti viharciklon meleg szektora (2020. február). A 
2020. február 10-én az országot elérő Ciara viharciklon 
egy rendkívül hosszú életű, egészen az Egyesült Államok 
nyugati partjáig visszakövethető légörvény volt (Hor-
váth, 2020). A ciklon áthaladva Észak-Amerika felett, a 
Mexikói-öböl felől áramló nagy nedvességtartalmú leve-
gővel keveredve tovább erősödött és az Atlanti-óceán 
északi területei felé vette az útját. Az itt található több 

ezer km hosszú erős észak-déli hőmérsékleti és nyomási 
gradiens zóna energiáját felhasználva alig másfél nap 
alatt átkelt az óceánon (5. ábra). A kontinens nyugati fe-
lét letaroló ciklon meleg szektorában a Dunántúlon 100 
kmh-1 körüli széllökések okoztak jelentős károkat, faki-
dőléseket és vezeték szakadásokat (6. ábra). Az időjárási 
helyzet sokban hasonlított a 2007 januárjában átvonult 
Kyrill nevű atlanti viharciklonhoz (Seres et al., 2007), 
többek között abban is, hogy mindkettő jelentős vízki-
lengést okozott a Balatonnál (Kravinszkaja, 2007). A 
Kyrill esetében 101, míg a Ciara esetében 97 cm volt a 
vízszint különbség Balatonfűzfő és Keszthely között. 
 
Viharos szél és nagy csapadék egy atlanti hurrikán 
nyomán (2014. október 22.). 2014. október 22-én a kora 
hajnali órákban egy szokatlanul gyors hidegfront érte el 
hazánkat. A front mozgására jellemző, hogy körülbelül 6 
óra alatt áthaladt az ország felett. A hidegfront mentén 
főleg a Dunántúlon sokfelé alakultak ki 90‒100 kmh-1 

  
5. ábra: A Ciara viharciklon átkelése az óceánon a 850 hPa 

nyomásszint alapján. Az ECMWF 850 hPa hemiszférikus analí-
zisén az időpontok: a) 2020.02.08.06:00 UTC;  

b) 2020.02.08.12:00 UTC; c) 2020.02.09.00:00 UTC;  
d) 2020.02.09.12:00 UTC. A színezett területek a nyomási szint 

hőmérsékletét, a folytonos vonalak a magasságát jelölik 

6. ábra: 2020. február 10. 06:00 UTC-kor a Kárpát-medence fö-
lé húzódott a ciklon viharos szelű meleg szektora. Az ECMWF 
analízisén a színezett területek a 850 hPa nyomási szint hőmér-
sékletét, a szélzászlók a 925 hPa szint szélviszonyait, a folytonos 
vonalak a tengerszinti légnyomást ábrázolják. A sárga színnel 
jelölt konvergencia vonal mentén érte el a szél a maximumát 
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körüli széllökések többfelé okozva áramkimaradásokat. 
A hidegfront átvonulása a viharos-csapadékos periódus-
nak csak az első felvonása volt. A front mögött bezúduló 
hideg levegő egy gyorsan mélyülő ciklont hozott létre, 
amely október 23-án és 24-én ismételten nagy csapadé-
kot és viharos szelet okozott. A két hullám eredménye-
ként több helyen 96 óra alatt 100 mm-nél is több eső 
esett, villám árvizeket, belvizeket okozva. 
Az októberben szokatlan, viharciklonokra jellemző időjá-
rás kialakulásában a „Gonzalo” névre keresztelt trópusi 
vihar meghatározó szerepet játszott. A nyugati szelek 
övébe sodródó trópusi viharok egyik „hozománya” a 
rendkívül nagy nedvesség, a másik pedig a ciklonális ör-
vényesség. A nagy nedvességből adódó felhőképződés 
egyrészt jelentős latens hőt szabadít fel és erősíti a fel-
áramlást. Másrészt, a trópusi ciklonnak még a gyengülő 

stádiumban is erős az örvényessége, ami jelentős szerepet 
játszik, mikor az beolvad egy mérsékelt övi ciklonba, vagy 
maga a trópusi ciklon fejlődik mérsékelt övi ciklonná. Az 
ilyen módon kialakult áramlási rendszer a fentiek alapján 
intenzívebb, mint egy átlagos mérsékelt övi ciklon. 
Ez történt a Gonzalo nevű hurrikánnal is, amely az 5-ös 
fokozatú Saffir-Simpson skálán 4-es erősségű viharrá 
erősödve végigpusztította a Bahamákat, majd a nyílt óce-
án fölött Amerika partjaival párhuzamosan északnak ha-
ladt. Az óceán északi, hidegebb tengervize már nem ked-
vez a hurrikánok fennmaradásához, azonban egy erős vi-
har még sokáig fenn tud maradni, felhasználva a benne 
lévő magas örvényességét és a magával hozott nagy ned-
vességet (7. ábra). Az örvény a tengerszinti légnyomás-
mezőben hamarosan beleolvadt a tőle északra elhelyez-
kedő ciklonba. A két rendszer együttesen rendkívül erős 

  

7. ábra: A 3000 m magasságban lévő légköri nedvesség (specifi-
kus nedvesség: hány gramm vízgőz van 1 kg levegőben) színezett 
területekkel ábrázolva 2014.10.19. 00 UTC-kor. Észak Amerika 
partjainál látható, ahogy a trópusi ciklon növeli a nedvességet a 

nyugati szelek övében 

8. ábra: A tengerszinti légnyomás (szürke vonal) és a széllö-
kés (fekete vonal) alakulása Siófokon 2017. október 29-én. A 
13:30-kor (12:30 UTC) érkező zivatarvonal mögött átmeneti-
leg ismét csökkent a nyomás, majd az átmenetileg visszavetett 

hideg levegő betörésével (13:30 UTC) 36,5 ms-1 erősségű 
széllökés jött létre, és a légnyomás ismét emelkedni kezdett 

  
9. ábra: Időjárási helyzet 2017. október 29. 14 órakor (12 UTC). 
A folytonos vonalak a tengerszinti légnyomást, a színezett terüle-
tek a 850 hPa nyomási szint (kb. 1500 m) hőmérsékletét, a szél-
zászlók pedig a jet strem (300 hPa nyomás ~ 9000 m magasság) 
szélviszonyait mutatják. A kimélyült ciklon hidegfrontja áthaladt 

a Kárpát-medence felett 

10. ábra. Hosszan tartó erős vihar Balatonőszödön  
2014. május 15-én. Az alsó görbe az átlagos szelet,  

a felső görbe a széllökéseket mutatja ms-1-ban 

 

http://www.met.hu/idojaras/elorejelzes/tavolabbi_kilatasok/index.php?id=1224&hir=Viharos_szellel_erkezik_a_hidegfront
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északnyugati áramlást hozott létre, amely leszakítva az 
északon lévő hideg légtömeget, erős hidegbetörést oko-
zott Angliában, majd Európa nyugati országaiban. A cik-
lonhoz tartozó erős hidegfront nálunk is jelentős problé-
mákat okozott, először a szél, majd a nagymennyiségű 
csapadék folytán. Együttes hatása azonban ismét elma-
radt a kontinens nyugati részén okozott rendkívüli pusztí-
tásokhoz képest.  
Az óceán felől érkező, de a kontinens felett felerősödő 
viharciklon: 2017. október 29. 2017. október 29-én egy 
nagyon erős hidegfront vonult végig Közép-Európa, 
majd a Balkán-félsziget fölött. A vihar Németországban, 
Csehországban és Lengyelországban emberéleteket köve-
telt és jelentős anyagi károkat okozott. Hazánkhoz köze-
ledve a Tátrában, Chopokon 45 ms-1 (166 kmh-1) széllö-

kést okozott. A Fertő-tó mentén 31 ms-1 (115 kmh-1) szél-
lökést jelentettek, majd az első hazai állomás, Mosonma-
gyaróvár mért 104 kmh-1 szelet a déli órákban. Magyaror-
szágon alig három óra alatt rohant végig a hidegfront, és 
sokfelé 100–110 kmh-1 fölötti széllökéseket okozott. Siófo-
kon 131 kmh-1 széllökést is mértek (8. ábra). A vihar fa-
kidőléseket, tömeges vezeték szakadásokat, vonatkésése-
ket okozott szerte az országban (Horváth, 2017). 
A vihart okozó hidegfront sok tekintetben eltért az ősszel 
és télen előforduló és Európát ebben az időszakban leg-
gyakrabban sújtó atlanti viharciklonoktól. Ennél a viharnál 
nem az Atlanti-óceán fölött kialakult nagyon gyorsan mé-
lyülő ciklon sodródott Európa nyugati partjai fölé, hanem 
egy már meglévő ciklon áramlási rendszerében indult el 
szokatlanul nagy mennyiségű sarki eredetű hideg légtömeg 
a kontinens északi partjai irányába. A ciklon hátoldalán be-
törő hidegfront mentén az alsó és felső légkörben egyaránt 
megerősödött a magassági szél. A jet stream áramlási 
rendszere követte a front áthelyeződését, így a felső lég-
körben (9 km magasságban) 70 ms-1 körüli, az alsó 3000 m-

en 40 ms-1 körüli szél is fújt. A hidegfront hatására kimélyü-
lő ciklon minden szempontból megfelelt a viharciklon krité-
riumainak (9. ábra). 
A betörő hidegfront kapcsán felvetődik annak a lehető-
sége, hogy a szélvihar kialakulásában szerepe lehetett 
egy mezoskálájú posztfrontális lesikló áramlásnak, 
amely „sting jet” néven ismert a szakirodalomban (Simon 
et al., 2020; Browning, 2004). Egyfajta leáramlási szállí-
tószalagként megjelenő rendszer képes arra, hogy az 
izentrop felületek mentén mozgó hideg levegő a maga-
sabb szintek légtömegeinek impulzusát a felszínre hozza, 
ezáltal okozva erős szélvihart.  
Viharciklonok Közép-Európa felett. A ciklonok által ha-
zánkban okozott szélsőséges időjárási helyzetek túlnyo-
mó része a mediterrán térségben fejlődő, majd térségünk 

fölé húzódó légörvényekhez köthető. A nagy csapadékot 
és főleg a Dunántúlon hosszan tartó viharos szelet okozó 
légörvényekre példa a 2010. május 15‒18-án tomboló Zsó-
fia névre keresztelt viharciklon, mely nyomán a bakonyi 
Kab-hegyen 160 kmh-1 széllökés is előfordult és két nap 
alatt 120 mm-t is meghaladó csapadék hullott a Dunántú-
lon. Hasonló – bár jóval gyengébb ‒ ciklon okozta az 
emlékezetes 2013. március 14-i, országrészeket megbé-
nító hófúvást. Ide sorolható a 2014. május 14‒15-i egy-
szerre szeles és viharos időjárási helyzet (Yvette ciklon), 
vagy a telet visszahozó 2017. április 19-i ciklon is.  
A fenti, közép-európai viharok kialakulási folyamatának 
tipikus példája a 2014. május közepén lezajlott légköri 
folyamat, ami hosszan tartó rendkívül viharos szelet oko-
zott a Dunántúlon (10. ábra). A vihart okozó ciklon köz-
vetlen kiváltó oka a Földközi-tenger medencéjébe betörő 
és oda hideg levegőt szállító hidegfront volt (11. ábra).   
A frontbetörés önmagában még nem tudott volna mély 
ciklont kialakítani, ha a térségben nem lett volna elegen-

  
11. ábra: A Földközi-tenger medencéjébe betörő hidegfront ha-

tására egy ciklon indult fejlődésnek a Genovai-öbölben  
2014. május 13. 06 UTC-kor. A folytonos vonalak a tengerszinti 
légnyomást, a színezett területek az alsó légkör hőmérsékleti vi-

szonyait mutatják 

12. ábra: A Földközi-tenger medencéjéből a Balkán fölé  
húzódó ciklon hátoldala a Dunántúl fölé került 2014. május 

15-én. A folytonos vonalak a tengerszinti légnyomást, a színe-
zett területek az alsó légkör (850 hPa) hőmérsékleti viszonyait 

mutatja 
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dő nedvesség. Egy hosszanti nyugat-keleti áramlás az At-
lanti-óceán középső része felől jelentős nedvességtarta-
lommal rendelkező légtömegeket szállított a Földközi-
tenger középső medencéje fölé, amely a ciklon egyik fű-
tőanyaga volt. A fentiekhez még egy harmadik tényező is 
kapcsolódott, ez pedig a magassági futóáramlás, a jet 
stream jelenléte, amely ebben a térségben ritka 70 ms-1-t 
is elérő szélsebességével segítette a ciklon kialakulását. 
A ciklon kialakulásában tehát három összetevő játszott 
szerepet: a hidegbetörés okozta hőmérséklet-különbsé-
gek, a magas légnedvesség, és az erős magassági szél (il-
letve a szélnyírás). A Mediterraneumban így kialakuló 
légörvény húzódott a Kárpát-medence fölé és alakította 
ki a közép-európai viharciklont (12. ábra). 
A közép-európai viharciklonok legfőbb hatása a hosszan 
fújó viharos szél. Az elektromos vezetékekre gyakorolt 
hatás azonban nagyban függ a fák lombozatától. Főleg 
késő tavasszal a levelek jelentősen megnövelik azt a felü-
letet, amelybe a szél bele tud kapaszkodni. Ehhez hozzá-
járul, hogy azok a faágak, amelyek a téli időszakban 
meggyengültek, de levél nélkül még tartották magukat, 
ilyenkor lesznek kitéve az első nagy terhelésnek és na-
gyobb eséllyel törnek le. Főként a középfeszültségű (el-
sősorban falvakat, kisebb városokat ellátó) 20 kV-os ve-
zetékekben keletkeznek tömeges meghibásodások. A 
megoldás ebben az esetben a vezetékek körüli védett 
(fáktól mentes) sáv kiszélesítése lenne. A már említett 
2013. március 14-i vihar sajátossága az volt, hogy a 
hosszan tartó viharos szélhez havazás is járult. A hó ‒ 
annak ellenére, hogy nem volt nagy mennyiségű ‒, mégis 
komoly fennakadásokat okozott azzal, hogy a viharos 
szél bepréselte az oszlopon lévő transzformátorokba és 
egyéb kitett egységekbe. Igazán katasztrofális helyzet 
azonban a közlekedésben alakult ki. Fényképeken jól le-
hetett látni a hóval befújt autópálya melletti hómentes 
szántóföldeket, ami jól mutatta a viharos szél hatását.  
Összefoglalva elmondható, hogy a térségünkben kiala-
kuló, vagy ide érkező gyors mozgású, vagy mély ciklo-
nok komoly káreseményeket okoznak az infrastruktúrá-
ban. Azonban mivel nagyméretű és karakterisztikus je-
lenségekről van szó, így a számítógépes légköri modellek 
meglehetősen nagy pontossággal képesek napokra előre 
jelezni azok kialakulását és áthelyeződését. Ugyanakkor 
meglepetést okozhatnak olyan (maga a ciklon szempont-
jából lényegtelen) hatások, mint amikor a csapadék a várt 
eső helyett hó formájában jelenik meg, vagy a magasabb 
hegyek lábánál úgynevezett lejtő vihar alakul ki. 
A Magas-Tátra déli oldalán erdőségeit 2004 novemberé-
ben pusztító jelenség ez utóbbi folyamathoz köthető (Si-
mon, 2006). Az utóbbi 10 évben a térségünkben előfor-
duló ciklonokhoz köthető viharok gyakorisága az előző 

10 évhez képest megnövekedett és hatásukra a jövőben is 
számítani lehet. 
 
Köszönetnyilvánítás.  
Az írás a GINOP-2.3.2-15-2016-00055 azonosító számú 
projekt részeként a Széchenyi 2020 program keretében 
az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával valósult meg. 
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