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Bevezetés

Az időjárás-módosításra tett 

kísérletek okai:

• A hirtelen változások, 

kiszámíthatatlanság

• A mezőgazdaságban, és 

az egyéb anyagiakban 

okozott jelentős mértékű 

károk keletkezése

• Katonai célokra való 

felhasználás – ENSZ 1976



A korai kísérletek
• „zivatar elé haragozás” –

15. század

• 1896 – viharágyúzás, 
elterjedése Nyugat-
Európából

• Feltevés: a hangrobbanás 
okozta hatásra 
jégszemképződés előtt 
lehullik a csapadék az 
összetorlódó felhőkből

• 1907-ben befejeződött 
használata – nemzetközi 
viharágyú értekezlet -> 
haszontalan



A korai kísérletek

• Vincent Schaefer, 1946

• A repülőgépek szárnyán 
kialakuló jegesedés 
modellezése közben 
fedezte fel a szárazjég 
felhőmagvasító hatását

• Ezután kisrepülővel 
középmagas felhőben 
szilárd CO2-t szórt ki, 
havazás a terület felett

• Általános időjárás-
módosítási láz tört ki

Szürke kör: csapadékkeltés, fekete kör: jégeső-elhárítás, szürke háromszög: ködoszlatás



A napjainkban alkalmazott 

technikák

• Csapadékkeltés: a felhőben található víztartalom 
kinyerése mesterségesen bejuttatott kondenzációs 
magvak segítségével

• Csapadékoszlatás: a felhőbe juttatott kondenzációs 
magvak sokasága, amely miatt olyan kis cseppek 
alakulnak ki, hogy nem hullanak ki a felhőből

• Ködoszlatás: köd - a látástávolság 1 km alá 
csökken, leggyakrabban télen keletkezik, 
feloszlatása: nukleálás, fűtés, száraz levegő 
kifúvása, függőleges levegő átkeverés, stb.



A napjainkban alkalmazott 

technikák
• Fagyvédelem: főként a tavaszi 

fagyok ellen, advekciós és 
kisugárzási fagyok, aktív és 
passzív védekezési módok

• Aktív: a környező levegő 
hőmérsékletének alakulásába 
avatkozunk be – füstölős 
eljárás, vízpermetezős eljárás, 
ventillációs eljárás

• Passzív: a hőmérsékletet nem 
befolyásoljuk – ideális 
termőhely, megfelelő fajta 
kiválasztása, vetési v. kiültetési 
időpont



A jégeső kialakulása, elhárítási kísérletek

• Jégeső: főként a nyári időszakra 
jellemző csapadékforma, amely 
a Cumulonimbus felhőkből 
hullik, a jégszemek mérete a 
néhány mm-től akár a 
teniszlabda nagyságig terjedhet

• Változatos alakzat, réteges 
szerkezet

• Sematikus ábra: a) kevés 
jégszem+vízcsepp= nagy 
jégszemek, b) jégképző magvak 
a felhőbe -> több kisebb 
jégszem alakul ki

• Elhárítás: rakétás módszer, 
repülőgépes módszer, legújabb: 
talajgenerátoros módszer



Hazai jégeső-elhárítás

• 1960-as évektől 1990-ig 
rakétás elhárítás működik: 
BRJE, BácsRJE (Baranya 
és Bács-Kiskun 
megyékben a 
kiemelkedően magas 
jégkérok miatt)

• 1990: anyagi okok miatt 
majdnem megszűnni 
kényszerültek, de végül 
NEFELA –egyesülés 
megalakulása



NEFELA Dél-magyarországi 

Jégesőelhárítási Egyesülés

• 1991, Baranya, Somogy és 
Tolna megyékben

• Nephelé: a felhők istennője, 
innen a név

• Mezőgazdasági nagyüzemek 
és két biztosító társaság az 
alapító

• Generátorhálózat, 141 
generátor a megyékben, 
előrejelző fax, SMS értesítő 
a beavatkozásról

• OMSZ-tól az előrejelzéshez 
szükséges információk

• Működése: május 1.-
szeptember 30. között



NEFELA Egyesülés
• Radarközpont: Hármas-hegy 

Hosszúhetény határában 
(Mecsekben)

• Vortex típusú 
talajgenerátor - francia 
mint alapján, részei: 
oldattartály, légtartály, 
égetőkémény

• AgI porlasztása a 
levegőbe, kristályos 
szerkezet ~ jégéhez 
hasonló

• Az égés 
melléktermékeként kevés 
CO2 és víz jut a légkörbe





Az Egyesülés működésének hatékonysága

A hatékonyság bemutatására: kárarány diagram - a kártérítési 

összeg és a biztosított érték hányadosa százalékban kifejezve, 

nem érzékeny az inflációra, ezért jó mérőszám.



A hatékonyságról..

• Az ország megyékre 
lebontott kárarány 
diagramja, a NEFELA 
megyéiben jelentősen 
alacsonyabb

• A terület mezőgazdasági 
és lakossági értékeinek 
megóvása miatti 
előnyökből kifolyólag 
emelkedett a térségben 
élők életszínvonala

• Tárgyalások újabb 
megyékkel, de egyelőre 
nincs megállapodás a 
bővítésről



Köszönöm a figyelmet!


