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Absztrakt: 

A vízkárelhárítás területén a jég megfigyelése („észlelése”) az egyik 
legkevésbé kidolgozott rendszer, holott a „jeges” árvíz a hazai folyó-
szakaszokon kiemelt veszélyforrást jelentenek, mert a hatások áter-
jednek az országhatárokon is. Ebben a cikkben a szerző bemutatja 
az észleléssel szembeni követelményeket, különös tekintettel a ren-
delkezésre állás idejére és tartalmára. Elemzi a megfigyelés jelenlegi 
módszereit, fejlesztésének lehetőségeit. Megvizsgálja a videómegfi-
gyelő rendszerekben alkalmazott kamerák és elemző szoftverek fel-
használásának lehetőségét, valamint azokat a más jellegű eredmé-
nyeket, amelyekhez ezzel a technológiával hozzá lehet jutni. 

Kulcsszavak: vízkárelhárítás, árvíz, jégmegfigyelés, kamera, kép-
elemző szoftver, vízhozam 

Abstract: 

The ice surveillance (“observation”) is the least finished system on the 
areas of water damage prevention, even though the ice flood is a sig-
nificant source of threat on the national river reaches, because the 
impact also crosses the borders. In this article, the author presents 
the requirements of the ice observing, with special view on the time 
and content of the availability; analyses the methods of the observa-
tion for today and the potential possibilities of its development; ex-
plores the potential use of the cameras and video manager softwares 
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from video surveillance systems, or rather those other type of results 
which can be reached with this technology. 

Keywords: water damage prevention, flood, observing of the ice, 
camera, video management software, discharge. 

Bevezetés 

2016/2017 telén egy viszonylag régen nem látott jelenség okozott 
problémát a magyarországi vízfolyásokon, előbb a Dunán, majd azt 
követően a Tisza folyón. Mindkét vízfolyáson jeges ár vonult végig, 
megmutatva, hogy az összetorlódó jég viszonylag kis árhullámok 
esetén is komoly vízszintemelkedést, árvízveszélyt okoz. A gyakorlati 
tapasztalatok bebizonyították, ha a jégképződés alacsonyabb vízál-
lások mellett következik be, akkor a duzzasztógátak normál üzemben 
működhetnek, a jég nem okoz különösebb problémát. Viszont na-
gyobb árhullámok vagy magasabb vízszintek esetén az elzáró szer-
kezetek felnyitásával a jeget át kell vezetni a duzzasztón, melynek 
során a jég a műtárgyak alatti szakaszon gyakran összetorlódik, el-
zárhatja a gát nyílásait, ennek bekövetkezésekor azok már nem zár-
hatóak el, így a duzzasztott térből történő kiürülés jelentős károkat 
okozhat. Az, hogy ez egy tényleges, bármikor előfordulható probléma 
és nem csak egy elméleti lehetőség, a 2016/2017 telén levonult ti-
szai, jeges árvíz bebizonyította, mivel ezek a meghibásodási és kár-
okozási jelenségek akkor is előfordultak és komoly problémát okoz-
tak. [1] 

A folyókon (vízfolyásokon) képződő jegesedéssel kapcsolatos 
problémák gyakori megjelenése indokolja, hogy a kérdéssel behatób-
ban kell foglalkozni. Ennek egyik megoldása a „jégmegfigyelés”, ame-
lyet fejleszteni kell. A jegesedés és a jégréteg kialakulásának haté-
kony vagy automatizált megfigyelésére más országokban sem létez-
nek kiforrott rendszerek. Kutatások folynak abban az irányban, hogy 
a „videómegfigyelő” rendszerek vagy más „képelemzési” módszerek 
hogyan és milyen formában alkalmazhatók ilyen célokra, vagy azok 
milyen fejlesztéssel tehetők alkalmassá a jegesedés üzemszerű meg-
figyelésére.  

Feltételezem, hogy más szakterületeken már léteznek olyan mű-
szaki megoldások, amelyek felhasználhatóak a jég tulajdonságainak 
automatikus meghatározására, ezért a cikk további részében erre 
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keresem a választ. A vizsgált lehetőségek közül ki kell emelni a 
videómegfigyelésekhez használt kamerákat és képelemző szoftvere-
ket, bemutatom azok műszaki paramétereit, előnyeit és hátrányait, 
használatuk jelenlegi módszereit, melyek alapján a jégképződés és a 
jegesedés megfigyelésére történő alkalmazhatóságuk követelmény-
rendszere felépíthető. Ennek figyelembevételével azt is vizsgálom, 
hogy a „biztonságtechnikában” alkalmazott rendszerek milyen módon 
és milyen célra használhatók a vízkárelhárítás területén. 

A jegesedés határon átterjedő hatásai 

Örök érvényű igazság, hogy a víz nem ismer országhatárokat. A 
2016/2017 telén a dunai jegesedés által okozott problémák, vízkárok 
elsősorban nem magyar területen jelentkeztek, de ezek negatív hatá-
sai a hazai szakaszokon is érezhetők voltak. A jég a horvát-szerb 
közös szakaszon torlódott össze úgy, hogy a folyón „duzzasztó” gátat 
emelt, és ennek következtében, természetes módon vízszintemelke-
dések alakultak ki, amelyek a magyarországi felső szakaszra is átter-
jedtek. 

A határon túli jégjelenségek hatását mutatja az is, hogy a jég okoz-
ta rendkívüli árvizek (ahol a jeges árvíz magasabban tetőzött, mint a 
jégmentes) a határ feletti szakaszokon jelentkeztek. Az 1. sz. táblázat 
adataiból látható, hogy a jégtorlódás a Budapest alatti Duna-
szakaszon akár 40-50 cm többletemelkedést is előidézhet. Budapes-
ten viszont a jeges árvíz szintje alacsonyabb, mint a jégmentesé. 

A JEGES ÉS JÉGMENTES ÁRVIZEK VÍZÁLLÁSAINAK KÜLÖNBSÉGE 

1. számú táblázat 

 

(Forrás: Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) adatai alapján készítette a szerző)  

A probléma hatását a vízügyi szakemberek már nagyon régen fel-
ismerték, ezért a védekezést már jó ideje határvízi megállapodások 
szabályozzák. A volt Jugoszlávia és Magyarország 1955-ben kötött 



egyezményt a vízgazdálkodási kérdések közös kezelésére.2 [2] Nap-
jainkban is él az együttműködés, immár háromoldalú formában, Ma-
gyarország, Horvátország és Szerbia között. Mivel déli szomszédaink 
nem rendelkeznek jégtörő eszközökkel, ezért a magyar hajóflotta 
egészen Belgrádig kiterjesztette működését (1. sz. ábra). 

 

1. számú ábra. Magyar jégtörő a közös érdekeltségű szakaszon 
(Forrás: OVF fotóarchívum) 

Az együttműködésnek része a jégmegfigyelés, valamint az ennek 
során keletkező adatok cseréje is. Annak ellenére, hogy az egyez-
mény megkötése óta az érintett országokban óriási volt a technikai 
fejlődés, gyakorlati szempontból a jég megfigyelésének módszere és 
technikai eszközei alig változtak. Az újra visszatérő jeges árvizek rá-
mutattak arra, hogy az észlelési módszereket fejlesztésekkel alapve-
tően meg kell változtatni. 

A jelenleg alkalmazott jégmegfigyelési módszerek 

A jégmegfigyeléseket hagyományos módon az úgynevezett „jég-
megfigyelő járőrök” végzik, akik legtöbbször az adott folyószakaszon 
szolgálatot ellátó gátőrök. Ez a tevékenység jelentős helyismeretet 
igényel, mivel – különösen magas vízállás esetén – csak néhány he-
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lyen lehet úgy megközelíteni a folyót, hogy az észlelés elvégezhető 
legyen. Ez egyben azt is jelenti, hogy így csak pontszerű információ-
kat kaphatunk a jég állapotáról, amely a hagyományos módszer leg-
nagyobb hibája. Ennek oka, hogy a megfigyelést végző szervek, 
szervezetek ezeket a rövid szakaszokra vonatkozó adatokat kiter-
jesztve állítják elő a teljes folyóra vonatkozó, látszólag folytonos 
jégborítottság térképét. Ez a tevékenység, előírásként, a vízkárelhá-
rítást szabályozó a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium 
(továbbiakban: KHVM) rendeletében is nevesítve van. [3]  

A másik fontos, jellemző adat a jég vastagsága. Ennek mérése 
nagyon nehezen oldható meg, mert a parton feltorlódott jégen átjutva 
kell léket vágni, amivel meghatározható a szelvény adott pontjára 
jellemző vastagság. A problémát ebben az esetben is az okozza, 
hogy a mérés pontszerű, nem ad valódi információt egy szakaszra 
vonatkozóan. További problémát jelent, hogy munka- és balesetvé-
delmi szempontból ehhez a művelethez nagyobb létszámra és speci-
ális eszközökre (nagyméretű tolómérő) van szükség, továbbá hajót 
vagy csónakot kell igénybe venni a biztonságos végrehajtáshoz (2. 
sz. ábra).  

 

2. számú ábra. Jégmérés hajóról, tolómérővel  
Forrás: ([5] 36 oldal, 14. ábra)  

A 2016/2017 telén lezajlott védekezés megmutatta, hogy nem csak 
hazánk, hanem az alvízi szomszédaink, Szerbia és Horvátország 
sem rendelkeznek korszerű jégmegfigyelési mérési módszerekkel. 



Kísérleti megoldások a jégmegfigyelési módszerekre 

A műholdak felvételeinek elemzése és vizsgálata alapján megálla-
pítható, hogy a műholdfelvételek a jég fedettségének mérésére jól 
felhasználhatóak, de csak a jelenség utólagos értékelése során. En-
nek az az oka, hogy a felvételek csak kb. 3 naponta állnak rendelke-
zésre egy-egy helyen. 

Jégmérés műholdfelvételek elemzése alapján 

A vizsgálatoknál az optikai elven (passzív érzékelés) készült felvé-
telek hasznosítása fel sem merülhetett, mivel ezek előállíthatóságát 
az időjárás (pl. felhőborítottság) jelentősen befolyásolja, ezért az 
elemzéseknél a Sentinel-1 műholdradar-technikával (aktív) készített 
felvételeit használták fel. [4] Ezek ingyenesen hozzáférhető adatok. A 
3. számú ábrán két feldolgozott műholdfelvétel látható.  

  

3. számú ábra. Jégtorlódás feldolgozott műholdfelvételen 
(Forrás: OVF archívum) 
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Az ábrák vektoros formában készültek el, mindegyik nagyítható, 
rendkívül pontosak, és jól meghatározható a jégborítottság aránya. A 
felületet 100 méterenként „elmetszve”, a hagyományos észleléssel 
előállítotthoz hasonló jégtérképeket lehet készíteni, de annál jelentő-
sen nagyobb pontossággal. Egy ilyen megoldás látható a 4. sz. áb-
rán. A megoldás hátránya, hogy a jég vastagsága ilyen módon nem 
mérhető. 

Az űrhajózás korában egyértelműen adódik a műholdak igénybe-
vétele a földi észlelések támogatására. A 2016/2017 telén levonult 
árhullám esetében is megtörtént a jégborítottság ilyen módon történő 
vizsgálata. 

 

4. számú ábra. A jégborítottság aránya a Duna magyar és szerb-
horvát közös szakaszán (Forrás: OVF archívum) 



Jégmérés, drónnal készített felvételek elemzésével 

Másik, igen korszerűnek számító megoldás, a drónok alkalmazása. 
Jelenleg a légi felvételek ilyen módon történő elkészítésének legfőbb 
akadálya a jogszabályok által előírt adminisztratív feltételek betartá-
sa. Különösen igaz ez a külföldi – közös érdekeltségű – folyósza-
kaszokon történő repülések esetében. A jelenlegi szabályok alkalma-
zásával a drónok operatív alkalmazása nem lehetséges, mivel az 
ügyintézés ideje 2–8 hét. Ezen felül, technikai problémát jelent, hogy 
a jég észlelésére olyan eszközt kell alkalmazni, amely téli, 0 °C alatti 
hőmérsékletek esetén is működik. A vízügyi ágazatban használt 
Trimble UX-5 merevszárnyú dróncsalád erre nem alkalmas. A nagy-
teljesítményű, széleskörűen használható drónok rendkívül drágák, 
továbbá a beszerzésük és az üzemeltetésük is jelentős költségekkel 
jár. 

A drónokkal azonban megoldható egy olyan feladat is, amelyik 
egyetlen más mérési módszerrel sem valósítható meg, kivéve a ha-
gyományos megfigyelést. Ha LIDAR-t (Light Detection and Ranging)3 
szerelünk a repülőeszközünkre, nagy pontossággal le tudjuk tapogat-
ni a jég felszínét. Mint más, hasonló elven működő eszközhöz ez is 
egy adó- és egy vevőberendezésből áll. A LIDAR alapját képező lé-
zer által kibocsátott lézerfény vagy energiaimpulzus a terjedés irá-
nyában lévő tárgyakról, objektumokról visszaverődik. A rendszer rög-
zíti az egyes impulzusok kibocsátása és visszaverődése között eltelt 
időt, az elektromágneses energia terjedési sebessége ismert, így a 
kibocsátás és a tárgy által visszavert jel visszaérkezése idejének kü-
lönbségéből meghatározható a tárgyaknak (mért felületnek) a mű-
szertől való távolsága. Figyelembe véve azt a közismert tényt, hogy a 
vízen úszó jégnek megközelítőleg egy tizede van a felszín felett, a 
jégtáblák vastagsága becsülhető. Ennél is fontosabb, hogy a jégtor-
laszok mérete, ezáltal a várható visszaduzzasztás nagysága is szá-
mítható. 

A lézeres felmérés további nagy előnye, hogy rendkívül jó a felbon-
tása és a pontossága. Ezáltal a terepen (ebben az esetben jégen) 
különválaszthatóak a számunkra lényeges és lényegtelen tárgyak. 
Jégmegfigyelés szempontjából például lényeges információ a jég fe-
lületének magassága, viszont lényegtelen információt jelentenek pél-
dául a hajók, úszóművek és más vízi létesítmények elhelyezkedése. 
A felmérés kiértékelésénél ezek „eltávolíthatóak. A helyükön ugyan 
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„adathiány” lesz, de ezek felülete a teljes jégfelszínhez képest leg-
többször elhanyagolható. A LIDAR-os felméréssel egy digitális te-
repmodellhez hasonló végeredményt kaphatunk.  

Beépített kamerákkal történő jégmegfigyelés 

A vízügyi ágazat jelenleg is rendelkezik néhány kiemelt helyszínen 
(pl.: Baja, közös vasúti-közúti hidak stb.) megfigyelőkamerákkal. A 
Duna magyarországi alsó szakaszán 5 helyen, 30-40 km-es távol-
ságban helyezték el őket. A rögzítési helyek kiválasztásánál több 
szempontot is figyelembe kellett venni, amelyek egy része a technika 
fejlődése miatt mára lényegtelenné vált. [5] Mivel napjainkban a 
kommunikációs hálózat elérése szempontjából könnyebb a helyzet, 
egyre kevesebb az olyan fontos észlelési helyszín, ahol legalább a 
4G lefedettség nem érhető el. Ez a technológia pedig lehetővé teszi a 
megfelelő felbontású képek gyakori továbbítását. Szemben a va-
gyonvédelmi rendszerekkel, itt általában nem követelmény a folyto-
nos megfigyelés, tekintettel a jelenségek viszonylag lassú változásá-
ra. Nehezebben megoldható, hogy a kamerákat megfelelő magas-
ságba helyezzék el, a szükséges látószög biztosítása érdekében.  

Ökölszabályként alkalmazható, hogy a szélesség 5-10%-ának 
megfelelő magasságban kell a kamerát elhelyezni. Ez a Duna eseté-
ben meghaladhatja a 40-50 métert is. [5] Ilyen megfigyelőrendszert a 
világ más részén is üzemeltetnek. Az Egyesült Államokban (USA) a 
hidrológiai megfigyelésekhez általában a legmodernebb technológiát 
alkalmazzák. A dunaihoz hasonló megfigyelőrendszert működtet az 
USA Geológiai Szolgálata (USGS) a Mohawk folyón, New York ál-
lamban, azonban automata képelemzés ott sincs. 

Biztonsági kamerák alkalmazhatóságának lehetősége a 
jégmegfigyelés területén 

A technológiai fejlődés a biztonsági kamerák területen különösen 
látványos. A rendszerek képességei, műszaki paraméterei folyama-
tosan javulnak. A biztonsági kamerák felbontóképessége és az éj-
szaka is használható típusok fényérzékenysége egyre nő. Az IP ala-
pú eszközök jelenléte fokozatosan szorítja ki az analóg technikát, 
terjednek az intelligens funkciókkal rendelkező IP és analóg kamerák, 
amelyek nemrég még csak a filmekben voltak láthatók.  



A CCTV rendszerek4 igen hatékonyan alkalmazhatók az élet min-
den területén. A biztonsági felügyeletet ellátó cégek központi ügyele-
tén figyelemmel tudják kísérni az eseményeket, illetve ha szükség 
van rá, be lehet avatkozni a rendészeti folyamatokba. Ezek a rend-
szerek nagyfelbontású kamerákat igényelnek, valamint korszerű be-
rendezéseket a digitális képalkotáshoz, valamint az információtáro-
láshoz. A korábban alkalmazott analóg technikák egyre inkább kikop-
nak az új technológiák térhódításával egyidejűleg. Míg korábban csak 
a helyi kezelő (szolgálati helyiségben elhelyezett képrögzítő) láthatta 
és ellenőrizhette a megfigyelt eseményt, a korszerű CCTV rendsze-
rekkel manapság a vagyonőrök munkájába valós időben be lehet 
folyni és beavatkozni. [6] 

Kezdetben a videófigyelő rendszerek elsősorban vagyonvédelmi 
és közbiztonsági célokat szolgáltak, és a mai napig is erre a feladatra 
használják azokat. A vagyonvédelmi szempontból telepített kame-
rák alkalmazási célja az, hogy jelenléte visszatartó hatású legyen a 
cselekménytől, másrészt a bekövetkezett események legyenek köny-
nyebben rekonstruálhatók. Biztonságtechnikai szempontból vi-
szont lényeges a megfigyelt veszélyes munkaterekben végzett tevé-
kenység során bekövetkezett baleset okainak beazonosítása, vala-
mint a felelősség megállapítása. Az ilyen célnak megfelelő kamerák 
kiválasztását számos tényező befolyásolja.  

Vizsgálni kell azt, hogy az egyes kameráknak milyen környezetben 
kell működniük, illetve milyen felbontású képet kell közvetíteniük. Ez 
természetesen meghatározza az optika kiválasztását is. A nagyfel-
bontású képet szolgáltató kamerák drágák, ezért azokat a feladat 
szerint optimalizálni kell. Amennyiben a rögzített képi információ ké-
sőbbi elemzésére van szükség, melynek során folyamatfelismerés, 
cselekmény- vagy személyazonosítás történik, nagyfelbontású kame-
ra alkalmazása szükséges.  

Ha a kamerákat kültéri körülmények között váltakozó fényviszo-
nyok mellett kell működtetni, a nap 24 órájában, akkor nagy érzé-
kenységű kamerák alkalmazása szükséges. [7] 

                                                           
4
  Az elnevezés angol eredetű (Closed Circuit Television), amelynek magyar meg-

felelője a biztonságtechnikában alkalmazott Zártláncú Tv Rendszer. A zártláncú, 
mint kifejezés manapság már nem állja meg a helyét, ugyanis az Internet és a 
videóhálózatot alkotó elemek fejlődésével már távolról is tudjuk kezelni a rend-
szert. 
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Felmerül a kérdés, hogy hogyan kapcsolódnak a videófelügyeleti 
rendszerek a jégmegfigyeléshez. A válasz több tényező figyelembe 
vételével adható meg. Egyrészt, az őrző-védő rendszerekben alkal-
mazott kamerás megfigyelőeszközök rendkívüli módon elterjedtek, 
még egy Magyarországhoz hasonló nagyságú országban is több tíz-
ezer darab van belőlük. Ezzel szemben a jégmegfigyelő kamerák 
száma ötven darab alatti. Ezért speciális árvízvédelmi célú kamera 
fejlesztése nem létezik, az eszközöket erre a célra más szakterüle-
tekről veszik át.  

Az egyik legfontosabb kérdés azoknak a szoftvereknek a fejlettsé-
ge, amelyek a kamerák képét automatikusan feldolgozzák. A jég 
megfigyelése is ilyen informatikai támogatást igényel, hiszen haté-
kony mérés emberi megfigyeléssel nem valósítható meg. További 
hasonlóság, hogy a jelenleg gyártott videófelügyeleti rendszerek nagy 
többsége már IP alapon kommunikál, így könnyen beilleszthető a 
vízügyi információs rendszerbe. [8] 

Mivel a videómegfigyelő rendszerekben a kamerákat az alkalma-
zási célnak megfelelően kell kiválasztani, figyelembe véve az elvárt 
szolgáltatásokat, az éles piaci verseny miatt a választás ár-érzékeny. 
A felesleges szolgáltatások a rendszer kiépítését szükségtelenül 
megdrágítják. A jégmegfigyelő rendszerek kiépítése során az alkal-
mazandó kamerának a következő tulajdonságokra van szüksége: 

 UV és időjárásálló (IP66) tok, nagy felbontás, széles látó-
szög, de torzításmentes kép.  

 Fűtés, hűtés és 0-24 órás üzemképesség szükséges.  

 Figyelembe kell venni azt is, hogy az éjszakai infravörös bevi-
lágításnak nagy hatótávolsággal (>100 m) kell rendelkeznie.  

 Nem szükséges a gyakori képfrissítés.  

 Mozgó kép helyett inkább gyakran (1-2 percenkénti) állókép 
rögzítése is megfelelő, illetve a zoom használata és mozgat-
hatóság sem szükséges. 

Megvizsgálva a piacon kapható, videómegfigyelésre kifejlesztett 
kamerákat, megállapítható, hogy a közlekedési kamera lehet az egyik 
olyan eszköz, amely a jégmegfigyelésére is alkalmas. Ezeknél a be-
rendezéseknél alapszolgáltatás a fentebb felsorolt követelményeknek 
való megfelelés. (Pl.: kültéri alkalmazhatóság, 0-24 óra működés 
stb.). Egy ilyen eszközre mutat példát az 5. sz. ábra.  



 

5. számú ábra. Kültéri közlekedési kamera  
Forrás: 

https://www.axis.com/files/datasheet/ds_q1615e_mkii_t10078307_en_1809.pdf 

Az utóbbi évtizedekben világszerte megfigyelhető a videófigyelő 
rendszerek nagymértékű elterjedése. Különböző CCTV rendszerek 
technikai fejlődésének köszönhetően manapság a közbiztonság esz-
közeként szinte mindenhol részét képezik különböző olyan közösségi 
terek biztonsági rendszerének, ahol nagy számmal fordulnak meg 
vagy tartózkodnak emberek.  

A kamerák nagy száma egyben az általuk közvetített információ-
mennyiség növekedését is eredményezte. Ezt az információ-halmazt 
azonban az élőerőnek értelmeznie és elemeznie kell. A kamerarend-
szer monitorjait megfigyelő személyzetnek gyanús személyeket vagy 
bizonyos szituációkat fel kell tudni ismerni, beazonosítani, illetve ele-
mezni, amely egy bizonyos kameraszám felett a személyzet túlterhe-
lését eredményezi.  

Ennek a problémának a megoldására indult törekvés olyan auto-
matizált képfelismerő algoritmusok kifejlesztésére, amelyek képesek 
beazonosítani a helyzeteket, és egyben a megfigyelő személyzet ri-
asztását is elvégzik. [9] 

Kutatók vizsgálták azt is, milyen mértékben lehet előre jelezni és 
megakadályozni a metró létesítményeiben, hogy mentálisan zavart 
személyek a kamerarendszer által megfigyelt viselkedésük alapján 
hamarosan öngyilkossági kísérletet fognak elkövetni. Bekövetkezett 
esetek kamerafelvételeit elemezve arra a következtetésre jutottak, 
hogy lehetséges olyan szoftver fejlesztése, amely a jövőben kiszűri 
és figyelmezteti a biztonsági személyzetet egy közelgő öngyilkossági 
kísérletre.[10] 
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Képelemző szoftverek alkalmazhatóságának lehetősé-
ge a jégmegfigyelés területén 

Általánosan elmondható, hogy egy feladat megoldására alkalmas 
szoftver mindig nehezebben választható ki, mint a rendszerhez csat-
lakozó hardver. Ez a videómegfigyelő rendszerek esetében is így 
van. A kamerák tulajdonságaikból adódóan, legtöbbször több célra is 
felhasználhatóak. Egy feladat megoldására számtalan hardver alkal-
mas.  

A szoftverek azonban erősen specializáltak. Kifejezetten jégmegfi-
gyelésre alkalmas képelemző szoftver piaci termékként nem kapható, 
ezért hazai viszonyok között megoldás lehet egy videómegfigyelő 
rendszerhez készült képelemző szoftver továbbfejlesztése. A megfi-
gyelőrendszerekben is találhatunk olyan alkalmazást, amikor egy tér-
részen áthaladó emberek számát kell meghatározni. A jég megfigye-
lése is hasonló feladat, ott az áthaladó „embereknek” a jégtáblák fe-
lelnek meg. Erre mutat példát a 6. sz. ábra.  

 

6. számú ábra. Az áthaladás mérése képelemző szoftverrel 
Forrás: ([12] alapján)  

A biztonságtechnikában alkalmazott képelemző szoftverek olyan 
kérdésekkel is behatóan foglalkoznak, mint az adatbiztonság, mivel 
támogatják a személyiségi jogok védelmét. A jégmegfigyelő rendszer 
nem csak jeges időszakban működik, hanem olyankor is, amikor a 
vízfolyáson hajóforgalom is elképzelhető. A kamerák rögzíthetik a vízi 
járműveken utazók arcát is. A korszerű videóelemző szoftverek képe-
sek felismerni és opcionális maszkkal kitakarni az embereket (7. sz. 
ábra). 



 

7. számú ábra. Az emberi arc észlelése 
Forrás: ([13] alapján) 

Másik megoldás lehet az archívum titkosítása vagy a kamera-
szerver és szerver-kliens titkosítása. Az adatkimenet függetleníthető 
a videó stream-től. Ez nem csak biztonsági okokból, hanem az adat-
tárolás helyigényének csökkentése szempontjából is fontos paramé-
ter. 

Összegzés, értékelés 

Az előzőekben ismertetett műszaki megoldások értékelése alapján 
látszik, hogy önmagában egyik sem ad kielégítő megoldást a jég 
megfigyelésére. A videómegfigyelésre használt eszközök közvetlenül 
nem alkalmazhatóak vízkárelhárítási célra, de nem kapható erre a 
célra kifejlesztett szoftver sem.  

Az is megállapítható, hogy a jég mozgásának automatikus mérésé-
re alkalmas eljárásokat a biztonságtechnikában használt szoftverek 
már tartalmazzák, így kisebb mértékű fejlesztéssel alkalmassá tehe-
tők vízkárelhárítási feladatokra történő felhasználásra. A kamerák 
módosítás nélkül felhasználhatóak. 

A cikkben vizsgált jégmegfigyelési módszerek és technikák lehet-
séges területeit, előnyeit, hátrányait az alkalmazás előkészítéséhez 
szükséges idő alapján összehasonlítottam, és annak eredményeit, 
megállapításaimat a 2. számú táblázatban foglaltam össze, amely 
segítséget nyújthat a jégmegfigyelés helyes módszerének kiválasztá-
sához is.  
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A jégmegfigyelés tervezésénél első lépésként meg kell határozni 
az elérendő célokat, azaz, milyen paramétert, milyen gyakorisággal 
és mekkora pontossággal kívánunk meghatározni. Ezek alapján a 2. 
számú táblázatban felsorolt módszerekből kell kiválasztani a legmeg-
felelőbbet. Egyszerre több megoldás használata is lehetséges, 
amennyiben a fejlesztési költségek azt lehetővé teszik.  

Összességében megállapítható, hogy az általános vízkárelhárítási 
feladatok megoldásához csak az összetett (több mérési módszert 
együttesen alkalmazó) rendszerek adnak kielégítő megoldást. 

KÜLÖNBÖZŐ JÉGMEGFIGYELÉSI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSI LEHE-
TŐSÉGEI 

2. számú táblázat 

Módszer megnevezése Alkalmazási cél 

Hagyományos észlelés 

A jégborítottság megfigyelésére nem 
alkalmas. Felhasználható jégtorlaszok 
helyének megállapítására. Az észlelés 
tárgyát képező jég vastagságának 
meghatározásához a LIDAR-ral történő 
mérés kalibrálására alkalmas. 

Műholdfelvételek elemzése 

A jégborítottság százalékos értékének 
nagypontosságú mérésére alkalmas az 
utólagos értékelés céljából. A jég vas-
tagsága nem mérhető. 

Élőképes drón alkalmazása 

A jégborítottság százalékos értékének 
nagypontosságú mérésére alkalmas az 
utólagos értékelés céljából. A jég vas-
tagsága nem mérhető. 

Drón alkalmazása LIDAR-ral 

A jégborítottság százalékos értékének 
nagypontosságú mérésére alkalmas az 
utólagos értékelés céljából. A jég vas-
tagsága is mérhető. 

Jégmegfigyelő kamera alkalmazása 

A jégborítottság százalékos értékének 
azonnali, operatív értékelés céljából 
történő nagypontosságú mérésére al-
kalmas. A más módszerrel mért értékek 
pontszerű kalibrációjára is alkalmas. 

A szerző által készített és összeállított táblázat 
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