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A kutatások előzménye és vizsgálati eszközei 
 
A globális felmelegedés folyamatai ellenére, ami az elmúlt évtizedek 
hidrológiai adataiból is kirajzolódni látszik, a hidrometeorológiai tényezők 
kedvezőtlen összjátéka bármely télen okozhat komoly jegesedést a Dunán, 
következésképp jeges árvizet is. 2002-ben a 70-es évek hagyományos 
jégfotózási tapasztalataira alapozva webkamerát helyeztem el egy, a bajai 
Duna-parton álló magas építmény tetejére. Kezdeti jégmegfigyelési 
sikereim 2008-ban további 5 kamera kiépítésére sarkalltak. A kamerák 
elmentett képei így az ADUVIZIG (Alsó-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóság) kezelésében álló Duna szakasz (130 km) 30-40 km-es 
részeinek egy-egy kiemelt szelvényében zajló eseményeket örökítették meg. 
2009-ben, 2010-ben és később 2012 télen is sikerült jégzajlási felvételeket 
készíteni a vizsgált szelvényekben. A felvételekből nyert tapasztalatok 
segítették a jégelőrejelzés tökéletesítését, csökkentették a jégészlelő 
járőrszolgálat terhelését és egyben a további kutatómunkát is megalapozták. 
Sajnos a kamera-rendszer karbantartásának elmaradása a 2017. januári 
zajlás részleges felvételezését tette csupán lehetővé. 

A vízügyi szolgálat számára korábban készült Műszaki Irányelvek és 
Vízügyi Műszaki Segédletek - melyek a jégészlelés témakörét ölelik fel - 
felülvizsgálata és esetleges újragondolása feltétlenül időszerű kérdés. A 
megújítás időszerűségét nem elsősorban a dokumentumok elavultsága 
indokolja, sokkal inkább az, hogy a vízügyi szolgálat erősen 
átstrukturálódott. A vízzel foglalkozó ágazat létszámában, képzettségében, 
eszközrendszerében és anyagi hátterében egyaránt rengeteg változás történt, 
ami feltétlenül maga után vonja fenti szabályozások ismételt vizsgálatát, 
napirendre tűzését.  

A folyami jéggel való foglalkozás eddigieknél is fontosabb, de elég 
nyilvánvaló oka az, hogy a legpusztítóbb árvizeket a Duna magyarországi 
alsó szakaszán szinte kivétel nélkül jégtorlaszok okozták. Az elmúlt 
csaknem 180 évben rendkívüli jeges árvizek a Dunán a következő 
alkalmakkor fordultak elő: 1838., 1839., 1850., 1876., 1878., 1883., 1891., 
1920., 1923., 1926., 1929., 1940., 1941. és végül, de nem utolsó sorban 
mindmáig a legmagasabb szinttel tetőző 1956-ban. 

Ha nem is megyünk túl messzire a múlt eseményeit kutatva elegendő a 
2017. évi (legutóbbi) hazai folyami jégjelenségekből adódó károkat 
áttekintenünk. A Dunán 2017. január 7-én megindult (előre nem jelzett) 
zajlás szinte a teljes hazai szakaszon megrongálta a folyami hajóútjeleket és 
súlyos károkat okozott. Február közepén a Tiszán végig vonuló jégtömeg 
gyakorlatilag minden folyóparti település vízieszköz készletében komoly 



károkat okozott. A média által talán legfelkapottabb esemény a tiszacsegei 
komp esete volt, ahol kicsi szerencsén múlott csak a halálos baleset 
elkerülése. 

A ritkábban előforduló természeti katasztrófák elleni védekezés, még ha 
azok súlyos károkat okoznak is csak rövid ideig kapnak kellő figyelmet. 
Ezért a valódi ok-okozati összefüggések feltárására sem fordul elég 
érdeklődés. Ezekben az esetekben jellemzően az esemény-követő 
beavatkozások dominálnak, ami sokszor nélkülözni kénytelen a döntések 
alapos és kellő körültekintéssel való meghozatalát. Dolgozatom minden 
folyami jéggel kapcsolatos problémára nem adhat megoldást, de igyekszik 
annak minél több aspektusát bemutatni. Legfőbb célkitűzése a munkának a 
jégmegfigyelés korszerűsítése, mely megfelelő alapot teremthet a jelenség 
alaposabb megismerésére és így a tudomány általi elemzésére. 

Célkitűzések 
 
A hazai folyók – különösen a Duna – esetében a jég okozta árvizek illetve 
egyéb károkozások jelentős gondokat okoztak és okoznak még ma is. Ezzel 
együtt, a jég elleni védekezés hatékonyságát javító, jégjelenségekkel 
foglalkozó hazai kutatások száma alacsony és az ez irányú szakmai 
fejlesztések jelenleg nem számottevőek. A dolgozatomban bemutatott 
kutatásaim ennek a hiánynak a pótlására, a folyami jégmegfigyelés 
módszertanának továbbfejlesztésére irányulnak.  

A kiemelt célokat a következő pontokban fogalmaztam meg: 

• A folyami jégészlelés hazai gyakorlatának történeti áttekintése, 
jelenlegi helyzetének bemutatása, a nemzetközi szakirodalomban 
fellelhető megoldások kritikus áttekintése, ezek alapján a hazai 
fejlesztési lehetőségek kimutatása, külön kiemelve a folyami 
jégfedettség objektív meghatározását is célzó webkamerák 
alkalmazását és annak üzemeltetési tapasztalatait. Annak igazolása, 
hogy ezekkel az eszközökkel hatékony és szabatos vízrajzi adatok 
gyűjthetők, amelyek a jégvédekezés irányítása mellett a 
tudományos kutatást is szolgálják. 

• Gyors, automatizált, költséghatékony és folyamatos jégfedettség-
értékelő megoldás kifejlesztése a webkamerák képei alapján, 
amelynek a pontossága jelentősen meghaladja a manuális vagy 
becslési eljárásokét. A kifejlesztett megoldás igazolása 
hibaelemzés útján. Előnyben részesítem a specializált 
célszoftvereket nem igénylő megoldásokat. 



• A kifejlesztett nagyfrekvenciájú mérési eljárással elemezni a Duna 
zajló jegének fedettségi arányának időbeli pulzálását és napi 
menetgörbéjét.  

• A webkamerás jégfedettség-észlelés kiegészítéseként mérőeszköz 
kifejlesztése a zajló táblák térbeli alakjának közvetlen mérésére, és 
az eszköz igazolása a Dunán.  

Dolgozatommal egyúttal előre kívánom mozdítani a hazai jégmegfigyelés 
korszerű felújítását és számszerű alapot adni a témához kapcsolódó 
tudományos kutatásoknak.  

Új tudományos eredmények 
 
A doktori kutatásaim során kapott új eredményeket négy tézisben foglaltam 
össze: 

1. TÉZIS: Kimutattam, hogy a hazai vízgazdálkodási gyakorlatba 
általam bevezetett webkamerás automatizált folyami jégmegfigyelő 
rendszer szabatos vízrajzi mérőeszközként használható és pontosabb 
eredményt szolgáltat a jelenleg használatos becslő vagy manuális 
képfeldolgozó módszereknél. Bemutattam, hogy a webkamerás 
rendszer gyakorlati felhasználhatósága sokkal szélesebb körű, mint 
csupán a jégfedettségi arány észlelése. [1-10] 

2002-ben telepítettem hazánk legelső jégmegfigyelést szolgáló 
webkameráját, melyet azután több másik is követett. Az üzemelési 
tapasztalatok és a kamerák széleskörű felhasználásának (modellezés, 
vízhozam becslés, jégelőrejelzés, stb.) bemutatásával dolgozatomban 
kifejtettem és bebizonyítottam a rendszer létjogosultságát. Automatikus, 
költséghatékony képfeldolgozó eljárást fejlesztettem ki, amelynek jelentős 
eredménye, hogy a rendszer vízrajzi mérőeszközként is használható. 
Hibaelemzéssel igazoltam (1 táblázat), hogy a saját fejlesztésű Automata 
megoldás pontosabb eredményt ad mint a hivatalos Vízrajzi  adat, a Becslő 
módszerek bármelyike, sőt a Manuális képfeldolgozásnál is lényegesen 
jobb. Az egyedileg kalibrált, transzformált és kiértékelt kameraképeket 
referenciának tekintve a négyzetes középhiba (RMSE) az Automata 
eljárásnál adódott legalacsonyabbra: 

 
1. táblázat: Jégfedettség meghatározási eljárások hibája 

Eljárás: Vízrajzi Becslő 1. Becslő 2. Manuális Automata 

RMSE: 13,15 % 9,03 % 9,59 % 10,18 % 5,94 % 

 



2. TÉZIS: Bebizonyítottam, hogy a webkamerák képeiből a 
jégfedettségi arány megállapításához elegendő a kamerák nézetét 
előzetesen, egyetlen alkalommal leképezni térbeli perspektív 
transzformációval, nem szükséges az egyes képkockákat georeferálni, 
ortorektifikálni vagy bonyolult alakfelismer ő eljárásokat alkalmazni. A 
perspektív leképezésből előre számítható a kép vizsgálatba vont 
területén a képpontok (pixelek) vízfelületre vonatkozó területaránya, 
amely minden azonos nézőpontú képen elégséges a jégfedettség 
számításához. Ezáltal a pixelek víz-jég osztályozására szűkítettem a 
feladatot. [1, 2] 

Gálai (2008) képtranszformációs eljárását első ízben alkalmaztam a 
gyakorlatban három egymástól független jégészlelő kamerával (Paks, Baja, 
Mohács). Az eljárás lényege, hogy egy ismert koordinátájú négyzethálós 
síklapot a kamera előtt mozgatva több pozícióban is lefényképeztem. A 
képekről leolvastam a síklap négyzethálójának pixelben értelmezett 
koordinátáit. Minél több ilyen képet sikerült feldolgoznom annál 
pontosabban kaptam meg a kamera torzítását leíró belső paramétereket. A 
folyam vízfelszínét, ahol a jégzajlást megfigyeltem (a vizsgált szelvényben) 
közelítőleg vízszintesnek vettem. A Duna átlagos esése itt elhanyagolható. 
Kalibráló síklapomat két egymásra merőleges vízmérték segítségével 
vízszintes síkba hoztam és a megfigyelt területet a kamera előtt kitakarva, 
azzal párhuzamos síkban relatív koordinátarendszert értelmeztem. Utóbbi 
koordinátarendszer a kamera képén, pixelben (u, v) meghatározott 
vetületéből kiszámítottam a kép és a valóság (x, y, z) közötti 
transzformációs függvényt (1. egyenlet). A víz és a jég területaránya a 
vízfelülettel párhuzamos síkokban is értelmezhető, ezért a vízszintes síklap 
és kamera képe közötti transzformáció egyszeri meghatározása alkalmas 
bármely vízállás melletti jégfedettség elemzésére. Kihasználtam azt az 
egyszerűsítést is, hogy a vízszintes sík miatt a térbeli koordináták közül a 
magasság végig zérusnak vehető.  

   (1) 

A függvény segítségével a kamera által alkotott képek minden egyes 
pixelére kiszámíthattam annak térbeli koordinátáit. Az eljárást a 
kalibráláshoz használt síklap tetszőleges négyzetrácsainak 
területmeghatározásával igazoltam, ahol a legnagyobb hiba 3 %-on belül 
volt. 



2.1. tézis: Egyszerű numerikus módszert fejlesztettem ki és igazoltam a 
képpontok vízfelületre vetített területarányának meghatározására. 

A Gálai (2008) által javasolt Jakobi determináns kifejtése helyett egy 
gyakorlatiasabb, numerikus megoldással pixel sarokpontokból számított 
valós koordinátájú négyszögek területszámítását alkalmaztam. Az eddig 
pontként kezelt pixel felfogható négyzetként, mely megfelelő nagyítás 
mellett láthatóan az is. A négyzetnek viszont van síkbeli kiterjedése, azaz 
felülete, mely kiszámítható sarokpontjainak ismeretében. Az ötlet 
bármennyire elemi szintű is, mégsem találkoztam vele, hogy jégfedettség 
számításánál használták volna. Azzal közelítéssel éltem, hogy a négyszögek 
oldalai egyenesek maradnak az (u, v)-ből (x, y)-ba való transzformáció 
során. Ez a kis képpontok (pixelek) esetében teljesül is. 

Minden egyes megfigyelésre kiválasztott pixel sarokpontjait kiszámítottam 
az 1. ábrán látható 4 sarokponti koordináta felhasználásával. A 
sarokpontokat a bal felső saroktól kiindulva az óramutató járásával egyező 
irányban haladva 1-4-ig sorszámoztam. A sorszámok felhasználásával, 
melyeket a továbbiakban a kiszámított valós x, y koordináták indexeként (i) 
használok a következő (2) összefüggéssel kiszámítottam minden egyes 
megfigyelni kívánt pixel valóságos területét. 

 (2) 

 
1. ábra: Pixelenkénti területmeghatározáshoz használt sarokponti koordináták 



Az így kiszámolt területeket a pixelek u, v koordinátáival indexelt 
mátrixban helyeztem el, mely az éppen vizsgálatba vont területen mozogva 
azonnal szolgáltatja majd a kérdéses pixel valós területét.  

2.2. tézis: Kidolgoztam egy automatikus, adaptív küszöbértéken alapuló 
eljárást, amellyel a jeget és a vizet kellő pontossággal megkülönbözteti 
képpontokként. 

A kamerák által szolgáltatott színes képeket szürke árnyalatúvá 
konvertáltam. Ezt követően egy területileg változó küszöbértéket 
határoztam meg a jég és a víz megkülönböztetésére. A képen belül egyetlen 
küszöbérték alkalmazása rendre elégtelen eredményt hozott. 

Megfigyeltem, hogy a kamerák képén napszaktól függetlenül mindig 
azonos irányú a vízfelületen való tükröződés. A tükröződés iránya mentén 
lineárisan szétosztva egy alsó és egy felső küszöbértéket már kellő 
pontossággal lehetett elkülöníteni a jeget a víztől. További fejlesztésem az 
volt, hogy a kamerák képein megjelenő égbolt és egyértelműen, állandóan 
beazonosítható tereptárgyakból vett színminták fényességi értékeinek 
segítségével az alsó és felső küszöbértékek meghatározására interpolációt 
alkalmaztam. Miután a jég-víz elkülönítés és a területarány meghatározási 
feladatokat sikeresen megoldottam a kamerák vizsgálatba vont részterületeit 
40 folyásirányú sávra osztottam és a fedettségi arányokat ezekben a 
sávokban is meghatároztam. Az eredményeket képek (2. ábra) és adatsorok 
formájában is lementettem. 

 
2. ábra: Jégfedettség meghatározásának grafikus eredménye a bajai híd alatti sávban 



Végezetül az automatikus módszer megbízhatóságát hibaelemzéssel 
igazoltam. 

3. TÉZIS: Jégfedettséget mérő módszeremmel a megfigyelt dunai 
szelvények jégjárásában jelentős időbeli pulzálást és napi periodicitást 
mutattam ki. Megállapítottam, hogy a napi kisszámú becslő adat nem 
reprezentatív a napi átlagos jégfedettségre. A folyamatos webkamerás 
megfigyelést javaslom bevezetésre. [1, 5] 

Minden vizsgált Duna-szelvényben megfigyelhető volt a jégfedettség 
időben rendkívül változékony amplitúdójú pulzálása. Ez a pulzálás 
lényegesen nagyobb, mint a például a vízsebesség-méréseknél 
tapasztalható. Az ilyen módon változó megfigyeléseket a vízügyi szakma 
időben átlagolt értékekkel jellemzi. Éppen ezért indokoltnak tartom ennek 
bevezetését a jégzajlás esetében is, melyhez eszközül a webkamerák 
szolgálhatnak. A hazai gyakorlatban jelenleg napi egy-öt becsléssel 
jellemzik egy folyószakasz jégfedettségi értékét, holott annak napon belüli 
periódusa sem elhanyagolható. A kisszámú minta számtani átlaga ebből 
kifolyólag számottevően eltér a folyamatos, nagyfrekvenciájú meg-
figyelésből levezetett, pontos átlagértéktől. Eredményeim megalapozzák a 
jégzajlás optimális megfigyelési periódusának meghatározását, amelynek az 
információsűrűsége így felzárkóztatható az egyéb hidrológiai és 
meteorológiai adatokéhoz, megteremve az alapot a jégfejlődés és olvadás 
folyamatának megfigyelésen alapuló időbeli és térbeli elemzéséhez. 

3. ábra: Jégfedettség menetgörbéje a Duna bajai szelvényének 2017. januári, 
háromhetes jégzajlása idején. Jelmagyarázat: a jégmegfigyelő kamera perces 

képeiből kiszámított (piros), 1 órás átlagolt (kék), 6 órás átlagolt (narancs) és végül 
napi átlagolt (fekete) idősorok. 



A 3. ábra igazolja a pillanatnyi jégfedettség gyors fluktuációját és az 
átlagértékek érzékenységét az időközre. Megjegyzem, hogy a webkamerás 
mérések csak a nappali órákra adnak eredményt, az éjszakák során a 
menetgörbét lineáris interpolációval közelítettem. 

4. TÉZIS: Mérés és megfigyelés útján igazoltam, hogy a vizsgált Duna-
szakaszon a zajló, egymással és műtárgyakkal ütköző jégtáblák 
következetesen csúcsával lefelé fordított kúphoz közeli alakot vesznek 
fel a víz alatt. [1, 5] 

Az egymáshoz vagy vízben lévő tárgyakhoz ütköző jégtáblák szélei 
folyamatosan töredeznek. Az így leszakadó kisebb-nagyobb jégdarabok a 
kezdetben sem teljesen sík táblák alá süllyedhetnek, de egymásra rácsúszó 
táblák is kialakulhatnak. Az egymásra halmozódó darabok összefagynak és 
a vízfolyás egyenlőtlen felszíni sebességeloszlásából következve folyamatos 
forgó mozgásba kezdenek, melyet az újabb ütközések befolyásolnak. A 
jégtáblák közel 90%-a a víz alatt helyezkedik el, de ez a tény pusztán az 
átlagos jégvastagság becslésére használható fel. A zátonyra futás és a 
hajótesttel való ütközés impulzusa ugyanakkor a zajló jégtábla víz alatti 
felületének alakjától is függ.  

Jégtörőhajók és veszteglő bárkák fedélzetéről 2012-ben 9 alkalommal több 
mint 150 jégtáblát szondáztam saját fejlesztésű mérőlécemmel, 
fényképekkel és jegyzőkönyvekben dokumentálva. Ezek alapján 
megállapítottam, hogy a zajló jégtábla jellemzően vékonyabb a pereménél, 
mint a súlypontja körül. Komolyabb erőfeszítés árán 10 darab kisebb 
jégtáblát sikerült is felfordítanunk (4. ábra), melyek a szondázással is 
érzékelhető kúpos formát egytől-egyig visszaigazolták. Állandó vastagságú 
merev tárcsás közelítéssel összehasonlítva az egyenlőtlen tömegeloszlás 
módosítja a jégtábla tehetetlenségi nyomatékát és ezáltal a vízszintes 
perdületét és a kibillenési elleni stabilitását.  

 
4. ábra: Úszó tábla felfordítása Gergely Andrással (fotó: Farkas Z.) 



Eredmények hasznosulása 
 
Az új eredmények hozzájárulnak a folyókon kialakuló jégzajlás tér- és 
időbeli struktúráinak pontosabb megismeréséhez, mérhetőségének és 
reprodukálhatóságának módszertani fejlesztéséhez. 

Zsuffa István 1978-as úttörő jellegű, fekete-fehér ipari kamerás folyamatos 
jégmegfigyelő rendszerének újraélesztésével és korszerűsítésével 
jégfedettséget valós időben kiértékelő jégjelző szolgálat alapjait sikerült 
megteremteni, mely nemigen található a világban. Ez a rendszer nagyban 
hozzájárul a folyami jégvédekezés és a jeges árvizek megelőzésének 
operatív, vízügyi vízkárelhárítási tevékenységének sikerességéhez. Túl ezen 
megteremti a lehetőségét a jégzajlás tudományos igényű kutatásának, a 
numerikus modellezés in situ adatellátásnak. 

A kutatás egy olyan automatizált üzemű eljárást teremt meg és igazol, 
amellyel a jégfedettség aránya, az egységnyi szélességre jutó jégfelület-
hozam keresztirányú megoszlása egymást követő folyószelvényekben 
folyamatosan mérhető. A terepi adatsorok beszerzése komoly erőfeszítést 
igényel, különösen, ha jeges folyón kell méréseket végezni. A videofelvétel 
biztonságos, de a jégtérfogat-áram számításához elengedhetetlen 
vastagságméréseket már a zajló folyón kell végezni. Ehhez olyan 
mérőeszközt alakítottam ki és igazoltam, mely a jégtörő hajókon egyszerű 
és gyors méréseket tesz lehetővé. Ez az eredmény rendkívül értékes, mert a 
jégterület-arány keresztirányú eloszlásának sűrű időközű idősoraiból 
további elemzések végezhetők. 

Munkám alapot teremt a hazai jégmegfigyelő hálózat korszerű kiépítéséhez. 
Egy ilyen hálózat üzemelése pedig megadja annak a feltételét, hogy a 
jövőben a nagyobb folyóinkon jégelőrejelző és riasztó rendszer 
létesülhessen. Az elmúlt évtizedek során gyűjtött idősorok pedig adattal 
látják el a folyami jégjelenségek hazai kutatását. 
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