A balatoni viharjelzés 80 éve

A balatoni
				viharjelzés kezdete

A Siófoki
				Viharjelzô Obszervatórium

Az elsô világháború után magához térô Magyarországon
az 1930-as évekre a Balaton
egyre népszerûbb üdülôhellyé
vált. A vízi élet megélénkülésével azonban a balatoni viharok egyre több áldozatot
követeltek. A vihar okozta
tömeges szerencsétlenségeket követôen Dr. Hille Alfréd
repülô ezredes, meteorológus
Hille Alfréd
kezdeményezésére kormányzati döntés alapján, 1934. július 8-án megindult a balatoni viharjelzés. A kezdetben 15 riasztó állomásból álló
rendszer viharágyúkkal és árbocra felhúzható piros színû
viharjelzô kosarakkal jelezte a vihar közeledtét. A jelzések
kiadását az akkori Légügyi Hivatal meteorológusai végezték. Rövidesen nyilvánvalóvá vált, hogy nagyobb biztonsággal lehet figyelmeztetni
a balatoni viharokra
a tó mellôl, mint egy
budapesti intézetbôl, így
felvetôdött egy balatoni
viharjelzô obszervatórium
terve. 1943-ban azonban
a háború közbeszólt, és
csak 1951. június 30án indulhatott újra a viharjelzés, amely a nyári
szezonban május 15-tôl
szeptember 15-ig tartott.
Az erôs szélre a sárga
(a mai elsôfok), a viha1. ábra. Viharjelzô rakéta ki- ros szélre pedig a piros
lövése az 1960-as évekbôl.
(a mai másodfok) rakéták
A sárga rakéták az erôs szélre
(40-60 km/h), a piros rakéták figyelmeztettek. A rakétás
a viharos (>60 km/h) szélre fi- jelzôrendszer
egészen
gyelmeztettek. A rendszer egéa
80-as
évek
közepéig
szen az 1980-as évek közepéig
mûködött (1. ábra).
mûködött.

A háborút követôen ismét felvetôdött a modern meteorológiai obszervatórium ötlete, melynek megvalósulása Dr. Zách Alfrédnak, az Országos Meteorológiai
Intézet igazgatóhelyettesének kitartó szervezô munkáját dicséri. A kor egyik legjobb építésze, az Ybl díjas
Molnár Péter készítette el a terveket. Az építész így
írt munkájáról: „Az építmény, amit terveznem kellett,
elsôsorban hajlék, ház, azonban a benne folyó tevékenység az építménynek dinamikus tartalmat ad.
A földönállás nyugalmát és az elemekkel való tevékeny
szembenállást, mint eszmét tartottam szükségesnek
egyidôben megjeleníteni.” (2. ábra).

2. ábra. A Siófoki Viharjelzô Obszervatórium

A rakétás
				korszak vége
A meglehetôsen nehézkes, rakétás-kosaras jelzôrendszer egyre kevésbé felelt meg a kor elvárásainak.
Több éves kísérletezés után a rakétákat 1988-tól a távvezérelt fényjelzôk váltották fel (3. ábra). Az Országos
Meteorológiai Szolgálat, majd a Somogy Megyei

Rendôrfôkapitányság által üzemeltetett fényjelzô rendszer fenntartását és mûködtetését végül az Országos
Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság vette át, amely a
Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos
Egyesületet (RSOE) bízta meg az üzemeltetéssel és a
korszerûsítéssel.

Szolgálat (OMSZ) egész országot lefedô, és több mint
100 automata állomásból álló felszíni mérôhálózatának
adatai. A korszerû informatikának köszönhetôen ezek
az adatok 10 perces gyakorisággal állnak rendelkezésre. A nyári balatoni viharok leginkább a zivatarokhoz
köthetôek (5. ábra), melyek fejlôdése és áthelyezôdése
az idôjárási radarok segítségével követhetô.

3. ábra. (a) Az elsô szériában alkalmazott viharjelzô lámpák
egyike. A villogó fényt forgómotor hajtotta tükör biztosította,
(b) modern ledes viharjelzô lámpa az Obszervatórium tetején.

Mûszerek
				az Obszervatóriumban
A Balatoni Viharjelzés színvonalas
kiszolgálása speciális meteorológiai infrastruktúrát
igényel. Fontos a
Balaton közvetlen
közelében zajló 4. ábra. Automata szélmûszer Szigliget
légáramlások is- és Balatonmária között. A napelemrôl
mûködô berendezés a LIFE project keremerete, amelyrôl tében készült, késôbb OMSZ mûszerekkel
a tó körül elhe- lett felszerelve és az RSOE rádiós rendlyezett automata szere gyûjti az adatokat.
szélmérôk gondoskodnak. A nyári idôszakban három
speciális szélmûszer is végez méréseket a Balaton közepén: a Keszthelyi-öbölben, Szigliget és Balatonmária
kötött (4. ábra), és a keleti medence közepén, Siófok és
Alsóörs között. A viharjelzésben ugyancsak kulcsszerepet játszanak az Országos Meteorológiai

5. ábra. Forgó zivatarfelhô (szupercella) fejlôdik a Balaton fölött. Hasonló, gyorsan fejlôdô heves zivatarok idôben történô
elôrejelzése különösen fontos a Balatonnál.

Az OMSZ radarhálózata gondoskodik arról, hogy ne
ismétlôdhessen meg az 1961. július 13-i tragédia, amikor a Balatonra törô váratlan zivatarlánc emberéleteket
követelt. Ugyancsak fontos információt szolgáltatnak a
meteorológiai mûholdak adatai és a vertikális szélprofilokat adó windprofilerek. Ezen információk az OMSZ
által fejlesztett számítógépes meteorológiai munkaállomáson, a HAWK rendszeren jelennek meg az Obszervatórium meteorológusai számára (6. ábra).

6. ábra. Az Obszervatórium meteorológusa a monitoron és az
Obszervatórium széles ablakán keresztül követi az idôjárás alakulását.

A viharjelzés
				napjainkban
A viharjelzés alapvetôen a balatoni nyaralók, horgászok
és hajósok biztonságát szolgálja, azonban a szakemberek törekednek arra is, hogy a szükségesnél hosszabb
ideig ne legyen kint a jelzés. A szakmai fejlesztések
eredményeként 2012 óta a Balatont a viharjelzések
kiadásának szempontjából 3 medencére osztjuk: a
Keszthelytôl a Badacsony-Fonyód szorosig tartó nyugati medencére, a Fonyód és Tihany közötti középsô
medencére és a Tihanyi-félszigettôl keletre lévô keleti
medencére. Az egyes medencékben a viharjelzési fokozatok eltérôek is lehetnek, így pl. a keleti medencében lévô zivatar miatt a Keszthelyi-öbölben nem kell
feltétlenül másodfokú jelzést kiadni, vagyis nem kell
korlátozni a vízen tartózkodást (7. ábra).

8. ábra. Viharjelzés a www.met.hu/idojaras/balaton
weboldalon.

A legfontosabb tudnivalók
				a viharjelzéssel kapcsolatban
•

az 1. fokú viharjelzés, amit a viharjelzô lámpák percenkénti 45 felvillanása jelez, erôs (40 km/h és
60 km/h közötti),

• a 2. fokú viharjelzés, amit a lámpák percenkénti
90 felvillanása jelez, viharos (60 km/h-t elérô vagy
azt meghaladó) várható szélre figyelmeztet.
A viharjelzési idôszak április 1-tôl október 31-ig tart.
7. ábra. A viharjelzés 3 medencére bontása lehetôvé teszi,
hogy az idôjárás miatt minél rövidebb ideig kelljen fenntartani
a korlátozásokat.

A Balaton idôjárásáról részletes információ található
a www.met.hu/balaton oldalon (8. ábra), illetve
rendelkezésre áll a mobileszközökre letölthetô OMSZMETEORA nevû alkalmazás, amely ugyancsak jelzi az
aktuális balatoni viharjelzéseket.

Együttmûködés
más szervezetekkel

WRF Hômérséklet (°C) [850 hPa] 2014. 05. 15. csütörtök 06:00 (+6h)
WRF Nyomás (hPa) MSL 2014. 05. 15. csütörtök 06:00 (+6h)
WRF Szél (m/s) [925 hPa] 2014. 05. 15. csütörtök 06:00 (+6h)

Az OMSZ obszervatóriuma a viharjelzések, viharelôrejelzések kapcsán szoros együttmûködésben
van a Balatoni Vízirendészeti Rendôrkapitánysággal,
az Önkormányzatokkal, a Rádiós Segélyhívó Infokommunikációs Országos Egyesületével (RSOE),
a Vízimentôk Balatoni Szakszolgálatával (VBSZ),
a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és még számos szervezettel.

Használt modellek,
módszerek
Az Obszervatórium szakemberei a viharjelzés speciális feladatai kapcsán részletesen foglalkoznak
a mezometeorológia szakterületével: a szélviharok
és zivatarok kutatásával. A viharok helyzetének pontos behatárolása és mozgásuk leírása a meteorológia speciális területéhez, az ún. nowcastinghoz tartozik. A nowcasting a gyakorlatban az ultrarövidtávú
elôrejelzést, így a veszélyes idôjárási jelenségekre
történô riasztások készítését is magába foglalja.
Két pilléren nyugszik: az elsô az idôjárási helyzet pontos és számszerû leírása, az objektív analízis készítése. A második pillér a légkört leíró mozgásegyenletek
számítógépes megoldása: a numerikus elôrejelzés.
Az OMSZ szuperszámítógépei lehetôvé teszik, hogy
olyan numerikus modelleket alkalmazzunk, amelyek
képesek az idôjárási folyamatok finomszerkezetét is
leírni. Ilyen modell az obszervatórium munkatársai
által az USA-ból adaptált WRF modell. A WRF modell számításainak eredményeit közvetlenül felhasználják a balatoni szélviszonyok leírására, a zivatarok
elôrejelzésére (9. ábra). Ugyancsak a modellszámításokra épül többek között a Balatonra alkalmazott
párolgásszámítás, vagy a hullámmagasság-számítás
(10. ábra). Az Obszervatóriumban ugyancsak sokféle meteorológiai mérés folyik, és az 1957-tôl folyamatosan rendelkezésre álló adatsor egyedülálló
a Balatont is érintô klímaváltozás vizsgálatára.
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9. ábra. A 2.5 km horizontális felbontású, nem hidrosztatikus
WRF modell elôrejelzett szél- és tengerszinti légnyomás mezeje a 2014. május közepi pusztító ciklon idején.

WRF-WAVE WaveHeight (cm) 2014. máj 23. péntek 22:00 (+34h)
WRF_X Szél (m/s) 10m 2014. máj 23. péntek 22:00 (+34h)
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10. ábra. A nagy felbontású WRF modell szélmezején és a Balaton hidromorfológiai tulajdonságain alapuló hullámmagasságelôrejelzés, amely az OMSZ honlapján rendszeresen frissül.

A Balatoni viharjelzés
az a terület,
ahol az idôjárás-jelentés
életbevágóan fontos!

Viharjelzés a www.met.hu/idojaras/balaton
alon.

egfontosabb tudnivalók
viharjelzéssel kapcsolatban

1. fokú viharjelzés, amit a viharjelzô lámpák pernkénti 45 felvillanása jelez, erôs (40 km/h és
km/h közötti),

Az Országos
Meteorológiai Szolgálat
szolgáltatásainak garanciái
• Idôjárás érzékenység vizsgálat:
Az OMSZ egyedülálló adatbázisa lehetôvé teszi,
hogy a forgalmi és az idôjárási adatok összevetésével az eddig fel nem ismert összefüggésekre fény
derüljön. Az összefüggések ismeretében célzott
prognózisokkal profitnövekedés, nagyobb hatékonyság érhetô el.

• Szakértelem és fejlett
informatikai háttér a megbízható
meteorológiai szolgáltatás érdekében:
Az OMSZ amellett, hogy ellátja az élet- és vagyonvédelemmel kapcsolatos állami feladatait, és
tájékoztatja a nagyközönséget, szolgáltatásaival a
gazdasági élet szereplôje is. Az idôjárás-jelentések,
elôrejelzések, szakvélemények és az éghajlati információk számos szakterület, szakma nélkülözhetetlen munkaeszközévé váltak.

• Egyedülálló országos mérôhálózat és
adatbázis:

. fokú viharjelzés, amit a lámpák percenkénti
felvillanása jelez, viharos (60 km/h-t elérô vagy
meghaladó) várható szélre figyelmeztet.

Összesen több mint 730 felszínközeli mérôállomás
(hagyományos csapadékmérô, automata),
az egész országot lefedô 4 radarállomás,
illetve 5 ponton mérô villámérzékelô rendszer,
2 magaslégköri szondázó állomás, és a mûholdas
megfigyelô rendszer folyamatosan és

rjelzési idôszak április 1-tôl október 31-ig tart.

automatikusan ontja a digitális adatokat.

ton idôjárásáról részletes információ található
w.met.hu/balaton oldalon (8. ábra), illetve
kezésre áll a mobileszközökre letölthetô OMSZORA nevû alkalmazás, amely ugyancsak jelzi az
s balatoni viharjelzéseket.

• ISO 9001:2008 – minôségirányítási
rendszer
• Folyamatos szakmai-, informatikai
fejlesztések
• Folyamatos szakmai
önellenôrzések, elôrejelzések
beválásának vizsgálata

Együttmûködés
más szervezetekkel
Meteorológiai élôszavas
tájékoztatás:
Idôjárás elôrejelzés és viharjelzés
a Balatonra és a Velencei-tóra:
július 1-tôl augusztus 20-ig 0h-24h között,
április 1-tôl június 30-ig, valamint
augusztus 21-tôl október 31-ig 8h-20h között.
Tel.: (90) 603-423

Az OMSZ obszervatóriuma a viharjelzések,
elôrejelzések kapcsán szoros együttmûköd
van a Balatoni Vízirendészeti Rendôrkapitány
az Önkormányzatokkal, a Rádiós Segélyhív
kommunikációs Országos Egyesületével (
a Vízimentôk Balatoni Szakszolgálatával (
a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazga
gal és még számos szervezettel.

Központi elérhetôségek:
Országos Meteorológiai Szolgálat
1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1.
Tel.: (1) 346-4600 • Fax: (1) 346-4669
e-mail: omsz@met.hu
http://www.met.hu
Postacím:
Országos Meteorológiai Szolgálat
1525 Budapest, Pf.: 38.
Marczell György Fôobszervatórium
1181 Budapest, Gilice tér 39.
Tel.: (1) 346-4800 • Fax: (1) 346-4809
Postacím:
Marczell György Fôobszervatórium
1675 Budapest, Pf.: 39.

Regionális elérhetôségek:
Észak-magyarországi Regionális Központ
3533 Miskolc, Kerpely Antal u. 12.
Tel.: (46) 368-705
e-mail: miskolc@met.hu
Dél-magyarországi Regionális Központ
6728 Szeged, Bajai út 11.
Tel.: (62) 624-042
e-mail: szeged@met.hu
Siófoki Viharjelzô Obszervatórium
Közép-dunántúli Regionális Központ
8600 Siófok, Vitorlás u. 17.
Tel.: (84) 310-466
e-mail: siofok@met.hu

Kiadta az Országos Meteorológiai Szolgálat
Kiadásért felel az OMSZ elnöke, 2015.

Használt modellek,
módszerek

Az Obszervatórium szakemberei a viharjelzé
ciális feladatai kapcsán részletesen foglal
a mezometeorológia szakterületével: a szél
és zivatarok kutatásával. A viharok helyzeténe
tos behatárolása és mozgásuk leírása a met
gia speciális területéhez, az ún. nowcastingh
tozik. A nowcasting a gyakorlatban az ultrarö
elôrejelzést, így a veszélyes idôjárási jelens
történô riasztások készítését is magába fogla
Két pilléren nyugszik: az elsô az idôjárási helyz
tos és számszerû leírása, az objektív analízis k
se. A második pillér a légkört leíró mozgásegy
számítógépes megoldása: a numerikus elôre
Az OMSZ szuperszámítógépei lehetôvé teszik
olyan numerikus modelleket alkalmazzunk, a
képesek az idôjárási folyamatok finomszerke
leírni. Ilyen modell az obszervatórium munk
által az USA-ból adaptált WRF modell. A WR
dell számításainak eredményeit közvetlenül f
nálják a balatoni szélviszonyok leírására, a ziv
elôrejelzésére (9. ábra). Ugyancsak a model
tásokra épül többek között a Balatonra alka
párolgásszámítás, vagy a hullámmagasság-sz
(10. ábra). Az Obszervatóriumban ugyancsa
féle meteorológiai mérés folyik, és az 1957
lyamatosan rendelkezésre álló adatsor egye
a Balatont is érintô klímaváltozás vizsgálatára

