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Rácz Tibor1: Három budapesti felhőszakadás 2015-ben: június 9., július 8. és augusztus 17.

Kivonat
2015 nyarán a főváros területén három jelentős felhőszakadás zajlott le. Az első 06.09-én, a
második 07.08-án, a harmadik 08.17-én okozott özönvízszerű esőzést a főváros jelentős
területein. Mindhárom csapadék eltérő karakterű volt, a kísérő jelenségek, kiváltó okok és a
károkozás tekintetében egyaránt.
A jelen tanulmányban három nagycsapadék adatait és a korábbi zivataradatokat, valamint
havi csapadékösszegeket összevetve vizsgáltuk azok statisztikai előfordulását,
besorolhatóságát.
A csapadékesemények és a rendelkezésre álló adatok összevetése alapján kimutatható, hogy a
nem megfelelően sűrűn telepített csapadékmérő hálózatban igen jelentős adatvesztés alakulhat
ki. Ebből az is következik, hogy az ezen adatokra alapított további feldolgozások téves
eredményre vezethetnek a rövid idejű nagycsapadékok vonatkozásában. Ez egyben
behatárolja a jelenkori hálózaton mért csapadékadatok statisztikai vizsgálatát is.
A rövididejű nagycsapadékokat sűrűn elhelyezett mérőkkel kialakított hálózaton,
távérzékelési eszközök segítségével kell megfigyelni, amely révén a pontszerű adatszerzés
elkerülhetetlen hátránya kiküszöbölhető.

Bevezetés
2015 nyara az utóbbi évek tendenciáját követve igen meleg volt. A rendkívüli meleg időjárás
önmagában is kedvez a konvektív csapadékképződésnek, és jellemzően a forró időszakok
lezárása heves, lehűléssel és felhőszakadásokkal érkező fronttal következik be.
2015 nyarán a főváros területén három jelentős felhőszakadás zajlott le. Az első 06.09-én, a
második 07.08-án, a harmadik 08.17-én okozott özönvízszerű esőzést a főváros jelentős
területein. Mindhárom csapadék eltérő karakterű volt, a kísérő jelenségek, kiváltó okok és a
károkozás tekintetében egyaránt. A három nagycsapadék adatai alapján felvethető a kérdés,
mennyire gyakori, mennyiben számít szokatlannak, mennyire kell ilyen események
előfordulására számítani a követezőkben.

Adatforrások
A vizsgált csapadékadatok három forrásból származnak. A 2015. évre vonatkozó
nagycsapadék adatokat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2007 vége óta fejlesztett
hálózatának adatbázisából vettük.
A 1901-2010 közötti időszakra vonatkozó napi csapadékadatokat az Országos Meteorológiai
Szolgálat honlapján elérhető adatok biztosították2. Felhasználtuk továbbá Héjas Endre 1871-
1895 közötti időszakra vonatkozó zivatar adatait is3.

A három budapesti felhőszakadás jellegzetességei
A 2015.06.09. felhőszakadás
A meteorológiai helyzet szerint Magyarországtól északra hullámzó frontálzóna alakult ki,
amelynek előterében nedves, labilisabb állapotú légtömegek áramlottak a Kárpát-medencébe.
A jelentős felmelegedést követően erőteljes gomolyfelhő-képződés indult meg, és előbb a

1 okl. vízépítő mérnök, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt Ár- és Belvízvédelmi Osztályának vezetője
2 http://met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/eghajlati_adatsorok/Budapest/adatok/napi_adatok/index.php
3 Héjas, E.: A zivatarok Magyarországon az 1871-1895-ig terjedő megfigyelések alapján. Budapest, 1898.
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Dunántúlon, majd a fővárostól keletre alakult ki rendkívül intenzív zivatarok sora. Ezek
nyugat, északnyugat felé mozogva érték el Budapestet4.
A június 9-i jelentős napi csapadék számos, a főváros térségében kialakuló, időben egymást
követő zivatar révén hullott. A 16:40-kor (helyi idő) zivatartevékenység kezdődött a város
északkeleti részén. A zivatar délnyugati irányban mozogva a belváros fölé jutott 16:00 UTC
körül, majd 16:20 UTC-t követően az Albertfalva-Csepel területen okozott heves
csapadékhullást. A csapadékhullás a XXIII. kerület felett ért véget 16:50 körül. Ezzel
egyidejűleg újabb zivatar jelent meg a főváros felett, északnyugaton, a II. és XII. kerület
térségében, és mintegy fél órán át hullatta csapadékát.
A meteorológiai észlelések és a sajtó a város több pontján jégverésről is beszámoltak.
A város közel teljes területén legalább 16-20 mm csapadék hullott. Az FCSM műszerei
kiemelkedő csapadékmagasságot mértek Dél-Pesten (33-46 mm), Albertfalván (67 mm), a
város belső területein (35-49 mm), valamint a budai oldalon, a Hűvösvölgy területén (55-59
mm).
A csapadékmagasság a város egyes területein a havi átlagos csapadékösszegnek felelt meg,
egyes esetekben meg is haladta azt (63 mm).

1. ábra. Csapadékmagasságok Budapest területén a 2015.06.09-én hullott nagycsapadékból

Az FCSM mérőhálózatán mért csapadékok adatainak feldolgozására a csapadékok
részintervallum intenzitásainak vizsgálatával került sor5. A csapadékmérőkön a mért

4 http://www.idojaras.hu/jegeso-es-ozonviz-tarolta-le-a-fovarost
5 Rácz Tibor, Bana Zsolt, Székely Árpád, dr. Szilágyi Mihály: Csapadékmérő hálózat fejlesztése Budapesten.
MHT XXX. Vándorgyűlése, Kaposvár, 2012.
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egybefüggő csapadékesemény részintervallumait vizsgáltuk. Az 55 működő csapadékmérőn a
jelenleg használatos csapadékmaximum függvények görbéit figyelembe véve a visszatérési
időkhöz tartozó intenzitás értékek közül a legmagasabb érték Hűvösvölgyben és Albertfalván
megközelítette a 33 éves visszatérési időhöz tartozó csapadékintenzitást. Négy
mérőállomáson haladta meg a 20 éves, 6 helyen a 10 éves visszatérési időhöz tartozó
intenzitás értékét a csapadékhullás valamely részintervallumban.

2. ábra. Csapadékintenzitások alakulása a csapadékesemény rész-intervallumaikban Budapesten,
Hűvösvölgyben, 2016.06.09-én

3. ábra. Csapadékintenzitások alakulása a csapadékesemény rész-intervallumaikban Budapesten,
Albertfalván, 2016.06.09-én
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Az egyes mérőkön mért adatok alapján összehasonlíthatóvá vált az adott helyen mért átlagos
csapadékintenzitáshoz tartozó visszatérési idő, amely a csapadék időtartama alatt hullott
csapadékmagasság és a csapadék időtartamra lett meghatározva. A részintervallumok
legnagyobb intenzitásaihoz tartozó legnagyobb visszatérési idő értékit is meghatároztuk a
használatos csapadékmaximum függvény alapján. Ezeket az alábbi térképek ábrázolják.

4. ábra. A 2015.06.09-i felhőszakadás csapadékintenzitásaihoz tartozó visszatérési idők

5. ábra. A 2016.06.09-i felhőszakadás legnagyobb intenzitásaihoz tartozó visszatérési idő a részintervallum
eljárás alapján
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A 4. és 5. ábrán bemutatott eredményekből látható, hogy a hagyományos csapadékintenzitási
eljárás alapján a csapadékintenzitás legfeljebb négyéves visszatérési időhöz tartozó
kategóriába sorolható, míg a mérések szerint több mérő esetében is voltak olyan
részintervallumok, amelyek esetében a csapadékintenzitás értéke ennél lényegesen ritkább
volt, egy esetben a 33 éves visszatérési időhöz tartozó értéket is elérte. Ez azt jelenti, hogy az
ilyen helyeken lényegesen nagyobb lehetett a vízelvezető rendszer terhelése, mint az a
hagyományos eljárás alapján kimutatható.

A felhőszakadás a közlekedési fennakadásokon, kisebb elöntéseken túlmenő kárt nem
okozott.

2015.07.08.-i felhőszakadás
Július 08-ig Magyarország időjárását teljes területén egy nagyon erős anticiklon működése
határozta meg. Az anticiklon révén forró szaharai eredetű levegő áramlott a térségbe. Az
anticiklon gyengülésével az óceán felől hűvösebb légáramlatok indultak meg, a nagyon meleg
légtömegek pedig Közép-Európa fölé sodródtak. A front több hullámban haladt Európa belső
régiói felé, hullámait rendkívül heves zivatarok, jégesők, szélviharok kísérték. A hidegfront
első hulláma július 8-án délelőtt érte el Magyarországot. A később Budapestet is elérő zivatar
a front előterében, a Bakony vonalában állt össze, és itt dél körül megjelentek az első
zivatarcellák. A fejlődő zivatarcellák kelet felé sodródva a Balaton térségéből is párás levegőt
szívtak magukba. A cella a horizontális áramlási rendszer sajátosságai (horizontális
szélnyírás) miatt forogni kezdett. A zivatar 16:40 perc körül lépett a főváros térségébe6.

A front a főváros területét a kora délutáni órákban érte el és rövid idő alatt jelentős,
helyenként 50 mm-t is meghaladó csapadékot hozott. A legtöbb csapadék, 30-60 mm, Dél-
Buda és Pest középső kerületein esett, ettől a tengelytől távolodva mindkét irányban
fokozatosan csökkent mind a csapadék mennyisége mind az intenzitása. A legtöbb csapadékot
a X. Építők Sporttelepnél mértük, 65,9 mm-t. A mérőhelyeinken mért csapadékösszegek
átlagos értéke 26,04 mm, szórása 15,56 mm volt a vizsgált időszakban.

A csapadékhullást a fronttal érkező szupercellából lecsapó viharos erejű szél kísérte, amely
100 km/h sebességet meghaladta. Erejére jellemző volt, hogy fákat, villanyoszlopokat tört
ketté, leszakította a fák lombkoronájának nagyobb ágait. A leszakított falevelek miatt
sokhelyütt eltömődtek a víznyelők, így a hirtelen lezúduló csapadék nem tudott a csatornákba
jutni. A szélviharral együtt jégverés is érte a várost. A jég tovább növelte a leszakadó
falevelek, ágak mennyiségét. Ennek következménye a felszínen kialakuló elöntések sora lett.
Egyes helyeken a víz pincéket, mélyebben fekvő lakásokat árasztott el. A Rákos-patak XIV.
kerületi szakaszán két helyen is elmosta az útszegélyen átcsapó víz a patak partját. A
mederben kialakult kár önmagában tízmilliós nagyságrendű helyreállítási feladatot okozott. A
szélviharban kidőlt, vagy veszélyessé vált fák miatt a parkok, temetők napokon át nem voltak
megközelíthetők.

A zivatar a legjelentősebb csapadékot a Kamaraerdő-Népliget-Árpádföld vonal mentén
eredményezte. A csapadékmagasság ebben a vonalban 45-66 mm között alakult. E vonaltól
távolodva a csapadékmagasság csökkent, a város északi szélén például csak 3-8 mm eső
hullott.

6 Horváth Ákos: Forró periódust záró zivataros hidegfront, szupercellákkal július 8-án.
http://met.hu/ismerettar/erdekessegek_tanulmanyok felhasználásával
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6. ábra. Radarintenzitás képek a főváros térségéről, 2015.07.08. (idő UTC-ben!) Forrás: www.met.hu.

7. ábra. Csapadékmagasságok a Budapest területén 2015.07.08-án átvonuló zivatar nyomán
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A vihar a csapadékintenzitások tekintetében is jelentős volt. A csapadékintenzitás tízperces
értékei tekintetében a csúcsintenzitások a X. Építők Sporttelepen meghaladták az 500 l/(s.ha)
értékeket, Kamaraerdőn és a Soroksári úti átemelőnél pedig a 400 l/(s.ha)-t.

8. ábra. 10 perces mozgóátlagolt csapadékadatok a főváros egyes csapadékmérőin (Népliget, Ferencváros-
Soroksári út, Budafok-Kamaraerdő, Árpádföld-Pál utca)

Az észlelt csapadékadatok alapján meghatározott részintervallumokhoz tartozó legnagyobb
intenzitás adatok alapján megállapítható volt a X. kerületben, az Építők-Sporttelepen közel
100 éves visszatérési időhöz tartozó intenzitás érték. A csapadékintenzitások
részintervallumok alapján kimutatható visszatérési időit a 9.ábra mutatja.

A térkép alapján is láthatóan a legnagyobb részintervallum intenzitású mérőhely az Építők
Sporttelep volt, ahol a csapadékintenzitás adatok a 10. ábra szerint alakultak. Ezen a helyen
100 éves, A Soroksári út mellett, a vasúti hídnál 33 éves visszatérésű csapadékot detektáltak a
műszerek, ezen kívül négy helyen a 20 éves, 6 helyen a tíz éves visszatérési időt haladta meg
a csapadék intenzitása.
A lehullott csapadékösszeg 10 mérőhelyen érte el, vagy haladta meg a havi csapadékösszeg
értékét (43 mm).
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9. ábra. Csapadék részintervallumok intenzitásának szélsőértékei a használatos csapadékmaximum
függvény szerint 2015.07.08-án

10. ábra. Csapadékintenzitások az Építők Sporttelepnél, 2015.08.07-én.

2015.08.17.-i felhőszakadás
08.05-től Magyarország teljes területén rendkívül forró időjárási periódus alakult ki, melyet az
Afrika felől kialakult tartós légáramlás okozott. Annak ellenére, hogy a tartós, erős
napsugárzással járó forróságban már a talaj sem tudott nedvességet párologtatni, igen jelentős
volt a levegő páratartalma, mivel a meleg levegő kilogrammonként 7-8 g vizet is képes
magában tartani. Ahhoz, hogy ez a pára kicsapódjon, 8-10 fokos hőmérsékletcsökkenésnek
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kellett bekövetkeznie. 08.17-én hűvösebb levegő érkezett a Kárpát-medencébe, sajátos módon
a Földközi-tenger medencéje felől, ahová nyugati áramlási rendszerrel áramlott a megelőző
napokban, és így a hűvösebb levegő délről közelítette meg térségünket. A kialakuló ciklon
nedves szállítószalagként viselkedett, a Balkán-félsziget felett megállva több hullámban
juttatott hűvösebb levegőt Magyarország fölé. A zivatarok 17-én a kora délutáni órákban
kezdtek kialakulni. A számos zivatarlánc közül kettő volt különösen jelentős, egyikük a
Balaton nyugati végénél alakult ki, a másik Budapest térségében. Budapesten szórványos
záporok után 17 óra körül átmenetileg megszűnt a csapadéktevékenység. A csapadékoktól
telítetté vált levegőben, a felszakadozó felhők közül előtűnő nap miatt a légkörben újra magas
instabilitás alakult ki, így sajátos módon az uralkodó áramlással szemben fejlődött ki egy
újabb felhőzet, amely keskeny sávban érte el a főváros belső területeit. A legintenzívebb
csapadékhullásra Budán 18:30-körül került sor. Egy óra alatt kb. 80 mm csapadék hullott. A
továbbfejlődő zivatarcella délkeleti irányba húzódott a város délkeleti területein is 50–60 mm
csapadékot okozva7. A zivatar kialakulásához szükséges feláramlást a felforrósodott városi
környezet is biztosította.
A 17-i felhőszakadás alkalmával mért csapadékmagasságok az FCSM saját mérőhálózatában
jól mutatják az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) vonatkozó tanulmányaiban leírt
folyamatot, a csapadék fővárosi eloszlása mutatja az északnyugat-délkelet irányban kialakuló
csapadékmaximumokat. A legmagasabb mért csapadékmagasságok a Solymár-Pestszentimre
vonalban alakultak ki, mértékük jellemzően 60-70 mm volt. Csapadékmérőinkről a
Belvárosban a Belgrád rakpartról érkezett a legnagyobb csapadékmagasságról adat, itt 109,5
mm hullott. Az OMSZ a Belvárosban 115,4 mm-t jelzett8.

11. ábra. Csapadékmagasságok Budapest területén a 2015.06.09-én hullott csapadékból

7 Horváth Ákos: A 2015. augusztus 17-i villámárvizeket okozó időjárás elemzése. http://met.hu/ismeret-
tar/erdekességek_tanulmanyok felhasználásával
8 Kovács Tamás: Felhőszakadás 2015. augusztus 17-én. http://met.hu/ismeret-tar/erdekessegek_tanulmanyok
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A Belgrád rakparton telepített csapadékmérőnkön a 10 perces intenzitások csúcsértéke 340
l/(s.ha) volt. A mérőn a három órát meghaladó első 180 percében 100 éves visszatérési időt
meghaladó intenzitású csapadék részintervallum alakult ki, és a csapadék intenzitása a teljes
időtartamára vetítve is a 100 éves visszatérési időhöz meghatározott érték felett alakult.

12. ábra. A Belgrád rakparti csapadékmérő 10 perces intenzitásai.

13. ábra. A Belgrád rakparti csapadékmérő részintervallumainak intenzitásai, 100 éves visszatéréshez
tartozó egyenest meghaladó értékekkel
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A rendkívüli csapadék jelentős közlekedési fennakadásokat okozott, a víz több helyen
aluljárókat öntött el, a város egyes részein az elektromos energiaellátás hosszabb időre
szünetelt.

A Duna vízállása a zivatar idején igen alacsony volt, így a záporvíz a folyamba a Duna
visszaduzzasztása nélkül be tudott jutni. A kiömlők szempontjából ugyanakkor az alacsony
dunai vízszint azt eredményezte, hogy a jelentős vízhozammal működő záporkiömlők
környezetében a partvédőmű megsérült, a kőszórást több helyen elmosta a víz.
Legsúlyosabban az Ördög-árok kiömlője sérült, ahol a partburkolat és a kiömlő egy része a
Duna medrébe szakadt. A kiömlő helyreállítása nagy körültekintéssel készült el 2015. végére.

A részintervallumok alapján az egyes mérőhelyeken kimutatott intenzitásmaximumokhoz
tartozó visszatérési idők az alábbiak szerint alakultak.

14. ábra. Csapadék részintervallumok intenzitásának szélsőértékei a használatos csapadékmaximum
függvény szerint, 2015.08.17-én

A 08.17-i felhőszakadás során a belvárosban a Belgrád rakparton 100 éves visszatérési időt
meghaladó nagycsapadékot észlelt a kihelyezett műszerünk. Az 50 éves visszatérési időhöz
tartozó intenzitást három, a 33 éveshez tartozót ugyancsak három, a 20 éves értéket két, a tíz
éveset pedig hat helyen haladta meg a csapadék intenzitása a zivatar valamely fázisában.

A 2015. évi nagycsapadékok elhelyezhetősége a nagycsapadékok között

A 2015 nyarán Budapesten hullott nagycsapadékok kapcsán joggal vetődik fel a kérdés, hogy
mennyire számítanak az ilyen események ritkának, mennyiben kell ilyen eseményekkel
számolni az előttünk álló évtizedekben.
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Az OMSZ honlapján Kovács Tamás által késztett tanulmány9 vizsgálja a Budapestre
augusztus 17-én hullott csapadék mennyiségét. A havi átlagos 52 mm csapadékmagassághoz
képest, de akár az éves 524 mm átlaghoz képest is számottevő a kihullott csapadék
mennyisége. Az augusztusi napi csapadékok csapadékmentes napokkal korrigált
sűrűségfüggvénye alapján az egy mérőn értelmezett 115 mm csapadékhullás 0,001%
előfordulással jellemezhető. A múltban sem találtak ekkora csapadékot az állomáson 1901 óta
gyűjtött adatok között, a korábbi rekord 1937. május 23-án hullott 93,9 mm volt.

A zivatarokat és a felhőszakadásokat Magyarországon immár százhúsz éve vizsgálják
tudományos alapossággal. A tudományos igényű vizsgálódást megelőző időszakból
bizonytalanabb, kevésbé számszerűsíthető beszámoló maradt fenn, jellemzően az okozott
kárra és az emberi szenvedés bemutatására fókuszálva. Ezek tudományos vizsgálódásra
kevéssé alkalmasak, de adnak bizonyos képet a jelenségek lefolyásáról. Ilyen jellegű adatokat
gyűjtött össze Réthly Antal a magyar történelem teljes időszakára, a több kötetet kitevő
adatgyűjteményében10.
A tudományos igényű adatgyűjtés kezdete a reformkorra esett, jellemzően természetismerettel
foglalkozó tanárok, vagy ilyen érdeklődésű arisztokraták tevékenysége révén. Ezek az
adatsorok jórészt elérhetetlenek, a mérések körülményei bizonytalanok, nem
rekonstruálhatók, valamint a mérési periódus jellemzően rövid, mivel a gyűjtő élete végével
az adatok rögzítése többnyire megszakadt.
A zivatarok adatai tekintetében a változást a mai OMSZ elődjének, a Magyar Királyi
Országos Meteorológiai és Földdelejességi Intézet 1871-es megalapítása jelentette. Ekkortól a
csapadékadatok rögzítése egyre egységesebb, folyamatosabb és pontosabb lett. 1894-ben
alakult meg az intézet Zivatar Osztálya, Héjas Endre vezetésével, aki több monográfiában
foglalta össze tapasztalatait.
Héjas Endre az 1871-1895 közötti hosszabb időszak zivatarait vizsgálta11. A vizsgálat alapja a
Meteorológiai Intézet évkönyveinek budapesti zivatarfeljegyzései voltak. Megállapításai
szerint zivatar előfordulása a november-február időszakban elenyésző (mindössze két ilyen
adatot talált), így a továbbiakban ezeket a hónapokat nem vizsgálta. A könyv az 1871-es évvel
kezdődő észlelési adatokon nyugszik. A megbízhatatlan adatok kizárásával a „villogásos” és
zivataros napok alapján szerkesztett táblázatokat az észlelhető elemek – légnyomás,
hőmérséklet, szél, páranyomás, stb – és különösen a csapadék adatok elemzése révén. A
csapadékadatok Budapest vonatkozásában a Várhegyen volt egykori intézetre vonatkoznak.
Az észlelőhely 1871-től a Várhegy északi oldalán levő bástya közelében, 1872 október 25-től
a Novák-féle villában volt (ez a korábbi helytől 18,3 m-rel alacsonyabban helyezkedett el). A
Ferro-tól12 számított hosszúsága 36 fok 42 perc, szélessége 47 fok 30 perc, magassága 153 m
tszf. Észlelési idő 0700, 1400, 1900.
A vizsgálat során az adatokból Héjas Endre 25 év alatt 477 zivataros napot azonosított. A
zivataros napok csapadékátlagaiból az alábbi eredményeket vezette le.

9 Kovács Tamás: Felhőszakadás 2015. augusztus 17-én. http://met.hu/ismeret-
tar/erdekessegek_tanulmanyok/index.php?id=1380&hir=Felhoszakadas_2015._augusztus_17-en
10 Réthly Antal: Időjárási események és elemi csapások Magyarországon 1700-1900-ig (4 kötet), OMSZ,
Budapest, 1998.
11 Héjas, E.: A zivatarok Magyarországon az 1871-1895-ig terjedő megfigyelések alapján. Budapest, 1898.
12 A Ferro kezdő meridián a greenwich-i meridián elfogadása előtt alkalmazott „0” délkör volt, Greenwich-hez
képest 17o 39’ 46,02” nyugati körön található.
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15. ábra. Zivatarban hullott csapadékmagasságok és havi csapadékösszegek viszonya Budapesten, 1871-
1895. (Héjas E. nyomán)

A vizsgált időszak legnagyobb budapesti havi csapadékösszegeit az alábbi táblázat szerint
mutatta be.

1. táblázat. Legnagyobb budapesti havi csapadékösszegek, 1871-1895.
hónap március április május június július augusztus szeptember október
év 1878 1888 1880 1875 1875 1884 1882 1894
csapadékösszeg
(mm) 15.8 69.2 131.9 141 108.6 115.4 54.3 23.6

Tekintve, hogy a csapadékok jelentős része ebben az időszakban jellemzően zivatarokból
hullik, látható, hogy jelentős csapadékokkal a rövid vizsgálati időszakban is lehetett
találkozni.
A további vizsgálatai során a megfigyelt zivatarok közül kiemelte a 20-50-100 mm-t
meghaladó csapadékmagassággal jellemezhetőket. Ezek előfordulásait az alábbi táblázatban
havi bontásban közölte.

2. táblázat. A 20-50-100 mm-t meghaladó csapadékhullások előfordulása Budapesten, 1871-1895
március április május június július augusztus szeptember október ÖSSZESEN

20mm-t meghaladó 0 3 3 14 10 6 6 2 44
50mm-t meghaladó 0 0 1 0 0 1 0 0 2
100mm-t meghaladó 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Az eredményekből látható, hogy jelentős csapadékmagassággal jellemezhető csapadékok
akkoriban is előfordultak, akár extrém csapadékhullással is. 47 olyan eseményt talált, amely
20 mm csapadékmagasságot meghaladott, és volt olyan is, amely 100 mm-nél több
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csapadékot hozott. Az 50 mm-t meghaladó csapadékokat 1880.05.29-én 62 mm-rel,
1884.08.09-én 62 mm-rel, és 1875.06.25-én 103 mm-rel észlelték Budán, ez utóbbi volt az a
felhőszakadás, amely az Ördög-árok katasztrófáját okozta, és számos emberélet elvesztésével
járt.
Vizsgálta azt is, hogy a zivatarokból az ország (Nagy-Magyarország) nagyobb városaiban
havonta a csapadék hány százaléka hullik, itt csak Pécs, Kőszeg és Arad adatait emeltük ki.
Ennek alapján megállapítható, hogy a XIX. század végén a 05-08. hónapokban a csapadék 35-
70 %-a hullott zivatarok formájában, ezen belül jellemzően júliusban 55-70 %-a. Budapesten
a június hónapban hullott a zivatarokból a legnagyobb csapadékhányad, 60,7 %.

3. táblázat. A zivatarból származó csapadék részaránya a havi csapadékösszegben, 1871-1895.

március április május június július augusztus szeptember október
PÉCS 4.7 12.5 35.4 47.0 54.6 35.1 20.4 6.1
KŐSZEG 5.6 19.7 45.9 64.9 67.1 58.5 29.0 3.5
ARAD 5.0 11.2 44.7 67.1 70.2 45.0 22.9 9.9
BUDAPEST 4.1 14.4 43.1 60.7 51.1 48.5 20.7 6.1

Végül elemezte azt is, hogy a nagyobb zivatarok milyen előfordulásban szerepelnek az adatok
között, az alábbiak szerint:

4. táblázat. 20-50 mm-t meghaladó (napi) csapadékok előfordulása, 1871-1895.
20mm-nél nagyobb csapadékú napok száma

március április május június július augusztus szeptember október
PÉCS 1 3 11 16 17 8 6 3
KŐSZEG 0 7 18 26 25 20 6 2
ARAD 1 1 9 16 9 0 4 0
Budapest 0 3 4 15 10 7 6 2
50 mm-nél nagyobb zivatarok

március április május június július augusztus szeptember október
PÉCS 0 0 2 4 1 1 0 0
KŐSZEG 0 0 1 2 3 3 0 0
ARAD 0 0 0 1 0 0 0 0
Budapest 0 0 1 1 0 1 0 0

A 25 éves mérési időszakban mindössze egy 100 mm-t meghaladó napi csapadékot észleltek
(a tengermelléki területeket leszámítva), az Ördögárok katasztrófáját okozó budapesti
1875.05.26-i felhőszakadást.

A 1901 és 2010 közötti időszakra vonatkozó napi csapadékadatok az OMSZ honlapján
érhetők el. Az adatbázis felhasználásával elkészítettem a havi csapadékösszegek idősorát, a
Héjas által javasoltnál szűkebb, április-október közötti zivataros időszakra vonatkozóan. Az 5.
táblázatban feltüntetett adatok azt mutatják meg, hogy az adott havi csapadékösszeg, vagy
annál nagyobb az 1901-2014 közötti időszak hány százalékában fordult elő. Amennyiben az
„extrém” nagy havi csapadékösszeget, például a 10%-nál ritkábban előforduló értékekként
definiáljuk, akkor a táblázat vörös árnyalatú értékei számítanak extremitásnak.
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5. táblázat. Havi csapadékösszeg megoszlása (%)1901-2010 között Budapesten
csap.
Össz.
(mm) április május június július augusztus szeptember október

10 95.5 98.2 99.1 92.7 94.5 88.2 84.5
20 82.7 92.7 95.5 82.7 82.7 71.8 71.8
30 70.9 80.0 86.4 67.3 64.5 55.5 59.1
40 55.5 73.6 79.1 58.2 52.7 48.2 46.4
50 40.0 58.2 62.7 42.7 45.5 35.5 39.1
60 27.3 47.3 49.1 37.3 31.8 23.6 27.3
70 20.0 37.3 40.9 24.5 25.5 16.4 22.7
80 9.1 29.1 31.8 16.4 15.5 12.7 18.2
90 5.5 19.1 22.7 12.7 12.7 9.1 13.6

100 18.2 16.4 8.2 8.2 9.1 10.9
110 12.7 13.6 5.5 4.5 6.4 8.2
120 10.0 10.9 2.7 3.6 0.9 4.5
130 4.5 8.2 0.9 1.8 2.7
140 3.6 6.4 0.9 1.8 0.9
150 1.8 4.5 0.9 1.8 0.9
160 0.9 4.5 0.9 1.8
170 0.9 1.8 0.9 1.8
180 0.9 1.8 1.8
190 0.9 1.8 0.9
200 1.8 0.9
210 1.8 0.9
220 0.9 0.9
230 0.9 0.9
240 0.9
250 0.9
260 0.9
270

A 6. táblázat Az OMSZ csapadék adatai közül a „zivatar”, „zivatar jégesővel”, valamint
„jégeső” kóddal (6. 7. és 9. kód) jelzett napi csapadékokat leválogatva készült el, amely a
leválogatás kritériumával a rövididejű nagycsapadék jellegű eseményeket legnagyobb részben
magában foglalja. Az előbbi táblázat sémáját követve ennek valamely csapadékmagasság
osztályhoz tartozó cellája azt mondja meg, hogy a cellában szereplő értéknél nagyobb
csapadékmagasságot hozó zivatar és jégeső milyen százalékos megoszlásban fordult elő az
1901-2014 idősor adatai között.
Az 5. táblázattal összevetve belátható, hogy a havi csapadékösszeg tekintélyes részét adják a
6. táblázatban külön is feltüntetett rövididejű nagycsapadékok. Ez arra utal, hogy a mérőkön
általában a térben amúgy rendkívül egyenlőtlen eloszlású nagycsapadékok határozzák meg a
csapadékösszegeket.
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6. táblázat. Zivatarból és jégesőből hulló csapadékok havi összegének megoszlása %, 1901-2010
csap.
Össz.
(mm)

április május június július augusztus szeptember október

10 40.0 77.3 87.3 80.9 71.8 39.1 15.5
20 20.9 55.5 72.7 64.5 56.4 20.9 5.5
30 12.7 40.0 60.0 45.5 48.2 12.7 1.8
40 7.3 28.2 46.4 34.5 32.7 5.5 0.9
50 1.8 21.8 36.4 24.5 21.8 1.8
60 1.8 18.2 25.5 16.4 12.7
70 12.7 17.3 12.7 5.5
80 6.4 11.8 3.6 3.6
90 5.5 9.1 1.8 2.7

100 3.6 5.5 1.8 2.7
110 2.7 5.5 0.9 1.8
120 1.8 4.5 0.9 1.8
130 1.8 3.6 0.9 0.9
140 0.9 3.6 0.9
150 1.8 0.9
160 1.8 0.9
170 0.9 0.9
180 0.9 0.9
190 0.9
200 0.9
210

A térben egyenlőtlen megoszlás azt eredményezi, hogy amennyiben több, egymástól néhány
kilométernyi távolságra elhelyezett mérőn gyűjtenénk csak adatokat a nagycsapadékokról,
meglehet, hogy az egyes mérőkön lényegesen eltérő csapadékmagasságokat lehet észlelni.

Amennyiben visszatekintünk a 2015. évi csapadékokra, látható, hogy a zivatarok kiterjedése
eltérő volt, a város egyes területein a három vizsgált felhőszakadás közül csak egy okozott
jelentősebb csapadékhullást. A mérőállomásokon 113 csapadékösszeg áll rendelkezésre a
három eseményre vonatkozóan. Mivel nem minden állomásról érkezett adat mindhárom
eseményre, 93 adatot vettünk figyelembe a továbbiakban. Ezek alapján az látható, hogy egyik
mérőállomáson sem ismétlődött 60 mm-t meghaladó csapadékösszeg, miközben nyolc ilyen
észlelés történt, vagyis egy-egy érintett mérőn csak egy esemény során hullott extrém
mennyiségű csapadék. A 40-60 mm csapadékösszeg osztályban 14 észlelés történt, és két
esetben fordult elő valamely állomáson ismétlődés, de ebben a kategóriában sem alakult ki
olyan eset, hogy valamelyik állomáson mindhárom csapadék 40-60 mm csapadékösszeget
eredményezett volna. A 20-40 mm osztályközben található 15 észlelés mellett két olyan
mérőhely volt, ahol mindhárom esemény idején ebbe az osztályközbe tartozó csapadék
hullott, valamint 8 olyan, amelynél két alkalommal is ebbe a kategóriába esett a
csapadékösszeg. A 20-40 mm csapadékmagasság azonban nem nevezhető „extrém”
jelenségnek. A három felhőszakadás tehát a rendelkezésre álló hálózat bármely
mérőállomásának adatai alapján legfeljebb egy extrém eseményt mutatna. Ebből az
következik, hogy az egy adattal jellemzett területen az adatvesztés mértéke rendkívül magas
lehet, lényeges adatok vesztek, veszhettek el a múltban.
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Az elmúlt évszázadban számos alkalommal előfordulhatott olyan eset, amikor a város (mai)
területén extrém jelenség alakult ki, de a meteorológiai intézet budai mérőjén illetve a későbbi
csapadékmérő állomásokon ezt nem sikerült detektálni. Ez az ellentmondás, illetve probléma
igaz minden földi észlelésre, különösen, ha jelentősebb területről csak egy, vagy néhány mérő
adatai alapján kell következtetéseket levonni, holott például vízgazdálkodási szempontból
nagyobb területekre kiterjedő hatályú adatok lennének szükségesek.

Ebből az is következik, hogy az ezen adatokra alapított további feldolgozások téves
eredményre vezethetnek a rövid idejű nagycsapadékok vonatkozásában.

A 2015-ös három felhőszakadás elemzése újra felhívja a figyelmet arra, hogy különösen a
rövididejű nagycsapadékok esetében lényeges a csapadékeseményeket nagyobb, sűrűn
elhelyezett mérőkkel kialakított hálózaton, vagy olyan képalkotó, távérzékelési eszközök,
segítségével megfigyelni, amely révén a pontszerű adatszerzés elkerülhetetlen hátránya
kiküszöbölhető.
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