
A jégkármérséklő rendszer 
működése, környezeti hatásai



• 986 db talajgenerátor (219 automata, 767 manuális)

• Riasztási időszak: április 15-től, szeptember 30-ig

• A talajgenerátor, ezüst-jodid tartalmú hatóanyagot éget el, ami feláramlással a felhőkbe jut,
ott csökkentve a kialakuló jégszemcsék méretét.

• A jégesők előfordulásának valószínűsége nem zárható ki teljesen, azt viszont garantálni lehet,
hogy a lehulló jégszemcsék mérete kisebb lesz annál, mint amelyek rendszer használata nélkül
hullanának le.

A jégkármérséklő rendszer 
működési elve 



A jégkármérséklő rendszer működése



Eredmények

2015-2017 átlaga 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.

Bejelentett jégkár 
(hektár)

57 183 22 524 37 367 32 188 39 219 28 400

Jégkárarány az 
összes 

káreseményen belül
33,03% 12,62 % 12,63% 6,24% 8,52%

Zivataros napok 
száma

23 39 31 27 23 25

Villámok száma 1 713 487 2 917 760 2 516 474 1 965 519 1 504 038 1 274 849



„Jégeső elhárítás” kezdetei – francia minta
• Francia jégeső-elhárítási egyesülés (ANELFA) –minta

eszközök

• Vortex típusú talajgenerátor használata

• 1951-óta üzemel, 10 km-es rácsháló, 3 órás időelőny

• 55 000 km2 területet véd a 650 db manuális
talajgenerátor

• 1 g ezüstjodidból 1014 db mesterséges aktív jégmagot
(-15 °C ) lehet előállítani

• 1 g AgI-ból kb. 1014 db aktív kristály részecske
keletkezik



Környezeti hatástanulmány 
nemzetközi kitekintés

 Környezeti hatás kérdésköre: Jelentősen megnőtt a környezeti kérdések és azok
egészségre gyakorolt hatásai iránti tudatosság az elmúlt években.

 1972: konkrét tanulmány készült a légkörben szétszórt mesterséges jégképző anyagok
hatásáról – biztonságos a környezetre

 Összetevő: Az ezüstjodid acetonos oldata 99%-ban acetonból és 1% ezüstjodidból áll.
Az 1 tömegszázalék az 3,68 g ezüstöt és 4,32 g jódot jelent literenként.

 Fő kérdéskör: A felmerülő kockázat felméréséhez meg kell vizsgálni a kémiai vegyület

toxicitását, majd a valószínűleg a szervezetbe jutó mennyiség vagy dózis

*Szerzők: Claude Berthet, az Anelfa igazgatója; Jean Dessens, felhőfizikus; Jacques Fontan, légkörfizikus, a légkörszennyezés szakértője



Környezeti hatástanulmány 
nemzetközi kitekintés

Emberi egészségre gyakorolt hatás:

 Talajfelszínen, 100 m-re szélirányban egy generátortól: 1 μg/m3

 Generátorhálózat légkörében: 10 -4 μg/m3

 Ezek a koncentrációk 10-100 000-szer alacsonyabbak, mint a 10 μg/m3 határérték

ezüstvegyületek 8 órás expozíció mellett



Környezeti hatástanulmány 
nemzetközi kitekintés

Csapadék ezüst koncentrációja:

 Franciaországban és Spanyolországban, maximum 0,9 μg/l , illetve 0,16 μg/l .

 A ivóvíz elfogadott szabványa 50 μg/l  azaz 50-100-szor magasabb, mint a mért
maximális koncentráció.

Környezeti következmény:

 Az ezüst állandó és többé-kevésbé természetes koncentrációja a légkörben

 a légkörben már 5-10-szer magasabb, mint a magvasítás során alkalmazott
ezüstkoncentráció



Környezeti hatástanulmány 
nemzetközi kitekintés

Következtetések:

 Számos tanulmány készült, az ezüst emberre, állatra, növényekre történő hatásaival
kapcsolatban  1970-1980 között, felhőmagvasítással kapcsolatban érzékelhető
környezetkárosítást nem észleltek

 Amerikai Időjárásmódosító Szövetség: általános következtetés, hogy „a programokban

használt ezüst-jodid ártalmatlan a környezetre”

 Meteorológiai Világszervezet arra a következtetésre jutott, hogy „a publikált 

tanulmányok kimutatták, hogy az időjárás-módosítási műveletek során használt 

ezüst-jodidnak nincs jelentős hatása, mind az emberi egészség, mind az emberi 

egészség szempontjából a környezetre ”



„Jégeső-elhárítás” hazánkban

• 1960-1990 között rakétás jégesőelhárítás (BRJE)

• 1991-től: NEFELA egyesülés, talajgenerátoros módszer

 Baranya, Tolna, Somogy megye

• 2018-tól: Országos lefedettség, talajgenerátor

 219 automata, 767 manuális generátor

• Módszer: acetonos ezüst-jodid használata

• Időszak: április 15-szeptember 30.



Jégeső tanulmány - OMSZ

• Cél: objektív módon megvizsgálja a hazai jégeső‐elhárításban alkalmazható eljárások
hatékonyságát, és javaslatot tegyen azok lehetséges alkalmazására.

• Módszer:
 WRF Numerikus modell – légkör modellezése
 FLEXPART terjedési modell – kibocsátott anyag koncentrációjának meghatározása

• A tanulmány következtetései:
 Az elvégzett számítások alapján a Dél‐Dunántúlon is alkalmazott jégeső

elhárítási gyakorlat tudományosan megalapozottnak tekinthető

 Az ezüstjodid felhőbe jutása erősen függ az időjárási helyzettől

 Lényeges, hogy minél nagyobb, összefüggő területen történjen a jégképző

anyag kibocsátása.

*Forrás: Dr. Horváth Ákos, Nagy Attila, Dr. Geresdi István: A jégesőelhárítási módszerek hatékonyságának vizsgálata



Jégeső tanulmány - OMSZ

Esettanulmányok:
 rendkívül heves, 

gyorsan mozgó zivatarcella

 délnyugati instabilitási vonal

 lokálisan fejlődő zivatargóc.

A zivaterfelhőbe jutó ezüstjodid százalékos tömegaránya a
2013. május 19-i időjárási helyzet szimulációja során



Jégeső tanulmány - OMSZ
• A számítógépes szimuláció eredményei:

 A talajgenerátorokból kibocsátott ezüstjodid kristályok, a vizsgált, labilis időjárási helyzetekben,
bejutnak, és tartósan a légkörben maradnak, a száraz kiülepedés mennyisége minimális.

 A talajgenerátoros kibocsátás hatékonysága nem rosszabb, mintha a felszíntől néhány száz
méterrel számított magasságból bocsátanánk ki az anyagot.

 A zivatarok az általuk létrehozott összeáramlási rendszereken keresztül nagy távolságból gyűjtik
össze a kibocsátott AgI részecskéket. Az áramlási sajátságok miatt a jégképző részecskék
koncentrációja különösen a feláramlási csatornákban lesz nagy.

A jégképző részecskék maximális felhőbeli koncentrációja három különböző magasságon



Jégeső tanulmány - OMSZ

Eredmények:
 A számítások alapján elmondható, hogy a jelenleg hazánkban alkalmazott

talajgenerátoros jégeső elhárítási rendszer valóban alkalmas arra, hogy a mesterséges
jégképző részecskéket nagy számban juttasson a zivatarfelhőkbe.

 A hatékonysággal kapcsolatos számítások azt mutatják, hogy a mesterséges jégképző
részecskék koncentrációja eléri a természetes eredetű jégképző részecskék
koncentrációját.

Ennek köszönhetően elvileg érdemben módosítjuk a jégszemek kialakulását.



Környezeti hatástanulmány –HL lab

Ütemterv:

2019.:
 2019. 09. 01. - 12. 15.: a NEFELA területének tanulmányozása

 2019. 09. 01. - 11. 15.: terjedésmodellezés 10 éves adatsor alapján

 2019. 11.15. - 12.15.: mintavétel és laborálás a kijelölt területeken

2020.:

 2020. 01. 01. - 03.15.: 5 mintaterület kiválasztása és terjedésmodellezés 2 év adatsora alapján

 2020. 03. 15. - 04.15.: mintavétel és laborálás a kijelölt területeken (működés előtti állapot)

 2020. 09. 15. - 10.15.: mintavétel és laborálás a kijelölt területeken (működés utáni állapot)

 2020. 10.15. – 12. 15.: a kapott eredmények kiértékelése, és a következtetések megállapítása

*http://talajvizsgalo.hu/ - Akkreditált környezetvédelmi és talajvizsgálati laboratórium

http://talajvizsgalo.hu/


Környezeti hatástanulmány –HL lab

A Kamara 2 éves környezeti hatástanulmányt végzett el először a NEFELA területén, majd 
országosan

Országos vizsgálat:
• Zónák kijelölése földrajzi adottságok és első éves tapasztalatok alapján
• 5 darab 100x100 km-es zóna kialakítása
• Esetleges nátrium és ezüst felhalmozódás vizsgálata
• 100 ponton talaj-, 25 ponton talajvízmintavétel

A rendszer használata semmilyen környezeti kockázatot nem jelent rövid- és hosszútávon 
sem



Környezeti hatástanulmány –HL lab

Következtetések:

• Az alkalmazott eljárás acetonos ezüst-jodid oldatot juttat a környezetbe, mely az 
alkalmazott égetés során átalakul, így annak nincs kimutatható környezeti hatása! 

• Erre vonatkozóan környezeti hatásvizsgálat készült két évre vonatkozóan(2019-2020) az 
ország területére, mely szintén igazolta, hogy az alkalmazott módszernek nincs hatása és 
nem is befolyásolja a környezetet.



Köszönjük a megtisztelő figyelmet!


