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1. BEVEZETÉS 
 

A meteorológia fejlődésével a heves konvektív jelenségek (zivatarok, 

zivatarrendszerek) és a velük járó pusztító események (szélviharok, jégesők, nagy 

csapadékmennyiségek, tornádók) vizsgálatai is mindinkább előtérbe kerültek. Az éghajlati 

kutatások szerint a 20. század második felében a Kárpát-medencében számottevően 

növekedett a rendkívül csapadékos időszakok gyakorisága, miközben összességében kissé 

szárazabb lett hazánk éghajlata, és a jövő sem túl kecsegtető (Bartholy and Pongrácz, 

2010). 

 

A doktori értekezésben a heves konvekcióval foglalkozó, a 2004-2012-es időszakra 

vonatkozó vizsgálatunk legfontosabb eredményeit mutatjuk be. A kutatás alapvető célja  

az volt, hogy megismerjük a heves zivatarok idő- és térbeli eloszlásait, statisztikai 

jellemezőit Magyarországon és az ország közvetlen környezetében, illetve hogy elemezzük 

a hazánkban megjelenő, nagy mennyiségű csapadékot okozó, konvektív rendszerek és 

időszakok sajátosságait, beleértve a szinoptikus körülményeket. Eljárásaink jellemzően  

a Doppler-féle meteorológiai radarmérések feldolgozásán alapultak, de felhasználtunk 

felszíni csapadékméréseket, továbbá numerikus modelleredményeket is. 

 

A rövid irodalmi áttekintés után ismertetjük a konvektív jelenségeket és  

a hazánkban előforduló konvektív objektumok főbb típusait, rendszereit (2. fejezet). Ezután 

a meteorológiai radarokat, illetve a zivatarok leírásának objektív módszertanát (3. fejezet), 

majd a kutatásunk eredményeit mutatjuk be (4. fejezet). A dolgozatot az összegzés  

(5. fejezet), a felhasznált irodalom ismertetése (6. fejezet) és a mellékletek (7. fejezet) 

zárják. 

 

Az első radarméréses zivatarklimatológiai, zivatarstatisztikai elemzéseket  

az Amerikai Egyesült Államokban, Arizona térségében végezték még a múlt század 50-es 

éveiben (Braham, 1958). Később az USA más területeire is készültek hasonló vizsgálatok 

(Myers, 1964; Kuo and Orville, 1972; Henz, 1974; Falconer, 1984; Croft, P. J. and 

Shulman, 1989; Geerts, 1997; MacKeen and Zhang, 1999). Ezeken kívül Dél-Amerikában 

(Paiva Pereira and Rutledge, 2003), Ausztráliában (Steiner and Houze, 1996), Ázsiában 

(Chen et al., 2012), illetve Európában (Höller, 1994; Jaeneke, 2001; Rigo and Liasat, 
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2002; Weckwerth et al., 2010; Rudolph et al., 2011, Davini et al., 2012) is foglalkoztak 

radarméréseken alapuló zivatarklimatológiával.  

 

A nagy mennyiségű, konvektív jellegű csapadék miatt kitörő árhullámok,  

az ún. villámárvizek, flash flood-ok a tengerentúlon már régóta figyelmet kapnak.  

A kérdéskörre a Big Thomson Canyon-ban 1976-ban történt, 143 halálos áldozattal járó 

árvíz irányította figyelmet (Caracena et al., 1979). A vizsgálatok részben  

az árvizek kiváltó okainak leírására, előrejelzésére, illetve a hidrológiai aspektusokra, így  

a lehullott csapadék lefolyásának modellezésére irányultak (Maddox, 1979; Hansen et al., 

1982; Browning, K. A., 1986; Doswell et al., 1996; Warner et al., 2000; Yates et al., 2000; 

Davis, 2001; Rigo and Liasat , 2002; Blöschl et al., 2008; Déqué and Somot, 2008).  

Az elmúlt évtizedekben a radaros csapadékméréseket többek között hidrológiai 

modellezésekhez és előrejelzésekhez alkalmazták (Kessler and Wilk, 1968; Wilson and 

Brandes, 1979; Mimikou and Baltas, 1996; Smith et al., 2007; Cifelli et al., 2010; Rossa et 

al., 2010). 

 

Magyarországon az első zivatarklimatológiai, zivatarstatisztikai vizsgálatok Héjas 

(1898; 1909), Riegl (1902), illetve Hegyfoky (1912) nevéhez fűződnek, míg a zivatarokat, 

zivatarrendszereket leíró mezoszinoptikai kutatások a múlt század 50-es éveiben kezdődtek 

(Bodolai, 1954, Götz és Bodolainé, 1963a, 1963b, Bodolainé et al., 1967). A hatvanas 

években ismételten több tanulmány foglalkozott zivatarklimatológiával (Ozorai, 1965; 

Götz és Pápainé, 1966; 1967). Ezekhez a vizsgálatokhoz zömmel még felszíni 

megfigyeléseket és méréseket használtak. A nyolcvanas évektől hazánkban is megjelentek 

a korszerű távérzékelési rendszereket (radaros és műholdas méréseket) felhasználó 

kutatások (Bodolainé, 1980; Kapovits, 1986; Boncz et al., 1987; Bodolainé és Tänczer, 

1991; Szudár, 1992). A 80-as évek elején az addigi ismereteket egyetemi tankönyvben is 

rendszerezték (Bodolai és Bodolainé, 1981). Eközben a nagy csapadékú időjárási helyzetek 

makroszinoptikus szemléletű vizsgálata is előtérbe került, különös tekintettel a nagy 

árvizekre (Bodolainé, 1983; Bodolainé és Homokiné, 1984; Bonta és Takács, 1988, 1989, 

1990, Takács et al., 2000; Geresdi et. al, 2004). Az 1998-ban és 2001-ben levonult tiszai 

árvizek meteorológiai hátterét Homokiné (1999, 2001) ismertette, szinoptikus 

szemszögből. A technika fejlődése lehetővé tette az árvizek műholdas nyomon követését 

(Kerényi and Putsay, 2005). Ezen kívül hazánkban is megjelent a nowcasting 

(ultrarövidtávú) modellezés (Horváth and Geresdi, 2003; Horváth et al., 2007; 2008; 
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Czigány et al., 2010). 2008-ban Horváth et al. közölt zivatarklimatológiai eredményeket, 

amelyeket a nagy csapadékot okozó, konvektív jellegű rendszerek vizsgálata követett 

(Seres és Horváth, 2009; Horváth et al., 2012, 2014; Seres et al., 2013). 2014-ben újabb 

zivatarstatisztikai, zivatarklimatológiai eredmények kerülnek publikálásra (Horváth et al., 

2014). Ezek a kutatások – amelyek eredményeiről az értekezésben is beszámolunk –

hazánkban úttörő munkáknak számítanak, mivel idehaza még nem készült Doppler-radar 

méréseken alapuló, zivatarklimatológiai és szinoptikus-klimatológiai elemzés.  

 

A szupercellás zivatarok (vagy röviden szupercellák) vizsgálata is hosszú múltra 

tekint vissza. Már az 1940-es években megfigyelték, hogy néhány tornádót okozó rendszer 

ciklonális forgású és az alapáramlástól jobbra tér el (Byers, 1942; Brooks, 1949). Később 

felfedezték, hogy a labilitás mellett a szélnyírásnak is nagy szerepe van (Newton and Katz, 

1958; Dessens, 1960). A 60-as években a megszületett a szupercella fogalma (Browning, 

1963; 1964). A 70-es években, többek között a Doppler-féle radarok megjelenésével, 

lehetővé vált a szupercellák részletesebb megismerése, pontosabb definiálása (Brown et 

al.; 1973; Ray et al., 1975, Lemon and Doswell, 1979). Azóta számtalan esettanulmány, 

szimuláció és leírás készült a szupercellás zivatarokkal kapcsolatban, a vonatkozó munkák 

közül többet is érdemes kiemelni: Davies-Jones, 1984; Klemp and Rotunno, 1983; Klemp, 

1987; Bluestein and Woodall, 1990; Doswell et al., 1990; Bluestein 1993; Doswell and 

Burgess, 1993; Moller et al., 1994; Smith et al., 2001; Edwards and Hodanish, 2006; 

Frame et al., 2009. Az utóbbi két évtizedben a hazai kutatásokban is előtérbe kerültek  

a szupercellák (Horváth, 1997; Horváth et al., 2006, 2007; Csonka és Kolláth, 2008; 

Csirmaz et al., 2013).  
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2. A KONVEKTÍV JELENSÉGEK 

 
Ebben a fejezetben ismertetjük a légköri konvekció fogalmát, a konvektív 

jelenségek jellemző tulajdonságait és hazánkban megjelenő formáit.  

 
2.1. A légköri konvekció 
 

A légkörben perturbáció hatására létrejött sűrűség-és hőmérsékletkülönbség 

keltette, vertikális irányú, rendezett tömegmozgást konvektív mozgásnak nevezzük.  

A konvektív jelenségek az ilyen típusú mozgások eredményei (Götz és Rákóczi, 1981). 

Karakterisztikus horizontális méretük 2-2000 km között van, míg függőleges irányban 

átölelhetik az egész troposzférát, sőt néha felnyúlhatnak a sztratoszféra aljáig is. Ez  

a közepes földrajzi szélességeken, évszaktól függően, a légkör legalsó 8-14 km-es rétegét 

jelenti. A karakterisztikus idő a néhány perctől az egy-két napig tartó időszakig terjed. 

Kutatásunkban elsősorban a nagy csapadékot adó, hazánkban előforduló konvektív 

rendszerekkel foglalkoztunk. A jelenségek horizontális méretei 5-100 km, míg jellemző 

élettartamuk 15 perc és 6 óra között vannak (Orlanski, 1975). 

 

A konvektív jelenségek fizikáját két módszerrel jellemezhetjük: a részecske- és 

rétegmódszerrel. A részecskemódszer egy kiválasztott levegőcella függőleges, adiabatikus 

mozgását írja le hidrosztatikus környezetben. A folyamatot gyakran a termodinamikai 

diagramokkal szemléltetik. E módszernél élünk a kvázisztatikus közelítéssel (azaz  

a mozgó cella légköri nyomása megegyezik a környezetének nyomásával), illetve 

feltételezzük, hogy nincs bekeveredés (azaz a környezet levegője nem keveredik  

a celláéval). Továbbá eltekintünk a függőleges mozgások által keltett ellenáramlásoktól,  

az ún. kompenzációs tömegáramoktól. A rétegmódszer a részecskemódszer 

továbbfejlesztett változata, melynél már nem hanyagoljuk el a kompenzációs mozgásokat. 

A rétegmódszer pontosabb leírást ad, ellenben sokkal bonyolultabb, mint  

a részecskemódszer, mivel többek között feltételezi a fel- és leáramlási területek arányának 

ismeretét, amely csak a felhőzet megjelenése után számszerűsíthető (Götz és Rákóczi, 

1981).  
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E módszerek alapján számítják a különféle konvektív paraméterek, többek között  

a kondenzációs szint, a konvektív hasznosítható potenciális energia (Moncrieff and Green, 

1972), a SSI (Showalter, 1953) és a KI (George, 1960) értékeit is.  

 

A konvektív jelenségek csak meghatározott légköri feltételek fennállása esetén 

alakulnak ki, ezeket konvektív komponenseknek is nevezik. Az első komponens a labilitás: 

az emelkedő részecskére pozitív felhajtóerő hat, illetve elegendő nedvesség is 

rendelkezésére áll. A második komponens a konvergencia: az összeáramló levegő  

a tömegmaradás elve miatt emelkedni kényszerül. A harmadik a szélnyírás, ilyenkor  

a horizontális vagy vertikális szélvektor iránya és/vagy nagysága változik a térben.  

A három komponensből az elsőnek mindenképpen jelen kell lennie, hogy zivatarok 

keletkezzenek. Azonban ezek tényezők nem mindig elegendőek: kell még egy külső 

kiváltó erő, ami elindítja a zivatart, az ún. trigger hatás. Trigger lehet például a domborzat 

vagy egy mérsékelt övi ciklon frontjának dinamikus emelése (Horváth and Geresdi, 2000).  

 

2.2. A zivatarok típusai 
 

A következőkben áttekintjük a zivatarok típusait, amelynél Weisman és Klemp 

(1986) osztályozási rendszerét követjük. 

 

2.2.1. Az egycellás zivatarok 
 

Légtömegen belül, a napsugárzás által felmelegített térségek fölött alakulnak ki  

a termikek, amelyekben a levegő emelkedő mozgást végez. Ha a termikek elérik azt  

a szintet – az ún. kondenzációs szintet – ahol a bennük lévő vízgőz kicsapódhat, 

megjelennek a kis gomolyfelhők. Gyenge feláramlás esetén csak lapos gomoly, az ún. 

szépidő-felhő vagy Cumulus humilis (Koppány, 1978), jön létre. Ha azonban a légtest 

emelkedése dinamikusabb (a vertikális sebesség 1-10 ms-1 körül alakul), akkor már 

fejlettebb gomolyfelhő, Cumulus mediocris (közepesen fejlett gomolyfelhő), majd 

Cumulus congestus (tornyos gomolyfelhő) keletkezik. A tornyos felhők belsejében,  

a kicsapódással vagy kifagyással járó látens hő felszabadulása miatt, jól kirajzolódik  

a pozitív hőmérsékleti anomália. Ezekben a gomolyfelhőkben már egyes felhőelemek 

olyan nagyságúra híznak, hogy legyőzik a feláramlást, és záporos csapadékként kihullnak  

a felhőből. Ha a feláramlás még dinamikusabb, a felhőben lezajló felhőfizikai folyamatok 



10 
 

hatására elektromos kisülések (villámok) és ezek nyomán dörgések jelentkeznek, azaz 

létrejön a zivatarcella. A zivatarok megjelenési formáját zivatarfelhőnek vagy latinul 

Cumulonimbusnak hívjuk. (1. ábra). 

 

 
1. ábra Az egycellás zivatar érett fázisa (Markowski and Richardson, 2010) 

 

Ha a feláramlás heves, akkor az emelkedő légrész eléri a tropopauzát és ott szétterül.  

A szétterülés jól látható jele az üllő megjelenése. Az ilyen üllős zivatarfelhőket 

Cumulonimbus capillatus-nak (üllős zivatarfelhőnek) nevezzük, míg az üllő nélküli 

zivatarfelhők neve Cumulonimbus calvus (kopasz zivatarfelhő). Rendkívül heves 

feláramlás esetén az emelkedő légrészecskék behatolhatnak a sztratoszféra alsó 

tartományába is. A kifejlett zivatarfelhőben, a lezúduló csapadék hűtő hatására,  

a feláramlás mellett határozott leáramlás is megindul, ez az ún. érett fázis (1. ábra). 

Létrejön a zivatarfelhő alatti divergens, környezeténél hidegebb terület, az ún. cold pool 

(„hideg tócsa”), amelyet a zivataros magasnyomású terület kísér. A „hideg tócsából” 

származó levegő frontszerűen terül szét a talajon, e frontvonalat nevezik lökésfrontnak 

vagy gust frontnak (Cotton and Anthes, 1989), és ezt a kiáramlást érzékeljük a talajon 

zivataros kifutószélként. A zivatarok a konvektív hasznosítható potenciális energiát, 
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helyzeti energiává, majd a helyzeti energiát kinetikus energiává alakítják. A gust frontban 

jelentkezik a kinetikus energia (Horváth, 2007). A lökésfront mentén alakulhat ki a görgő 

felhő (roll cloud, a zivatarfelhő alapjától élesen elkülönülő horizontális tengely mentén 

forgó felhő), a boltíves felhő (arcus, mely alakjáról kapta nevét) és peremfelhő (shelf 

cloud, mely nem különül el a zivatarfelhő alapjától). Ha nincs szélnyírás, a lökésfront 

generálta feláramlás nem függőleges, mert a lökésfront keltette örvényesség erősebb, mint 

a vertikálisan konstans szél által keltett, ellentétes forgású örvényesség. Ezért a feláramlás 

ferde, így nem jön létre új zivatarcella (2b. ábra). Ezért az egyedi cellák esetén a gust front 

meggátolhatja a zivatarfelhőt tápláló meleg levegő beáramlását (Rotunno et al., 1988). 

 
 

2. ábra A függőleges szélnyírás, illetve a lökésfront (gust front) hatása a feláramlásra  

(Rotunno et al., 1988) 

a) Ha nincs szélnyírás és front függőleges lesz a feláramlás. 

b) Ha nincs szélnyírás, de van front a feláramlás ferde lesz. 

c) Ha van szélnyírás, de nincs front ferde feláramlás alakul ki. 

d) Ha van szélnyírás és front az eredő feláramlás függőleges lesz. 
A horizontális tengelyű örvényességet kör alakú, vékony nyilak jelölik, a + és – előjelek a forgás irányát 

mutatják. A feláramlást vastag fehér nyíllal, a gust frontot a hidegfront jelével szemléltetjük. 

 

Ekkorra a zivatarfelhőben már a leáramlások az uralkodók (ezt disszipációs 

fázisnak is nevezik), így a zivatar erejét veszti, majd elhal. A zivatarfelhő üllője azonban 
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hosszabb ideig, akár órákig megmaradhat, magas szintű, Cirrus (pehelyfelhő) formájában 

(Cirrus spissatus cumulunimbugenitus) (Markowski and Richardson, 2010). 

 

Az egycellás zivatarok mozgását egyértelműen az átlagos magassági szél sebessége 

és iránya határozza meg. Az egycellás zivatarok élettartama maximum 30-60 perc, átlagos 

horizontális méretük 7-16 kilométer között változik (Bluestein, 1993; Markowski and 

Richardson, 2010). Ilyen zivatarok főleg nyáron délután alakulnak ki, és az esti órákra  

(a besugárzás megszűnésével) összeesnek. Ezért ezeket hő- vagy helyi zivatarnak is 

nevezik (Brookes, 1922). Létrejöttükben csak az első (és néha a második) konvektív 

komponensnek van szerepe. A meteorológiai radarképeken (lásd 3. fejezet) általában nem 

túl magas reflektivitású (jelvisszaverő-képességű), 50-200 km2-es területű jelként 

mutatkoznak (Bluestein, 1993).  

 

Előfordul, hogy zivatartevékenységet (a villámlást és a dörgést) nem kíséri 

csapadékhullás, vagy csak jelentéktelen (0,1 mm alatti) mennyiségű csapadék esik. Ez  

a száraz zivatar jelensége. Csapadékszegény területeken vagy időszakokban a tüzek 

jelentős hányadáért a száraz zivatarok villámtevékenysége felelős. Mivel viszonylag kevés 

bennük a nedvesség, a radarképeken általában nem vagy csak gyengén látszanak 

(Bothwell, 2005). 

 

2.2.2. A multicellás zivatarok 
 

A légkörben az egycellás zivataroknál gyakoribbak az ún. multicellás vagy 

többcellás zivatarfelhők. Ilyenkor a zivatarfelhő több, fejlődő, érett és leépülő fázisban 

lévő cellából áll (Markowski and Richardson, 2010). A multicellás zivatarok nemcsak 

légtömegeken belül, hanem légtömegek között is kialakulhatnak, tehát frontokhoz is 

kapcsolódhatnak és elsősorban a meleg évszakban fordulnak elő (Bluestein, 1993).  

Az izolált, egycellás zivatar széllökés frontja, habár a régi cellát gyengíti, útja során 

emelkedésre kényszeríti a levegőt, azaz a régebbi cella lökésfrontja újabb cellát, cellákat 

generál (Wilson and Schreiber, 1986) (3. ábra).  

 

Ezeknél a zivataroknál már szerepet kap harmadik konvektív komponens,  

a vertikális szélnyírás is. Ha a szél sebessége a magassággal egy ideig csökken, akkor  

a gust front által emelkedésre kényszerített levegő függőleges irányban mozog, mert 



13 
 

ilyenkor a szélnyírásból származó örvényesség egyensúlyt tart a gust front által keltett, 

ellentétes irányú örvényességgel (2d. ábra). A túl erős szélnyírás, illetve túl erős 

magassági szél viszont nem kedvező, mert az vagy ferde feláramlást okoz (2c. ábra) vagy 

egyszerűen széttépi a zivatarfelhőt. Az is előfordulhat, hogy két szembetalálkozó gust front 

fejt ki emelő hatást vagy a talajközelben áramló levegővel szemben haladó lökésfront 

mentén keletkezik új cella (Bluestein, 1993). 

 
3. ábra A multicellás zivatar (Houze, 1993) 

Az aktív cellát n-1-gyel a fejlődő cellákat n-nel és n+1-gyel, míg a leépülő cellát n-2-vel jelöltük. 

A fehér körök a jégszemként kihulló felhő-, majd csapadékelem útját mutatják. 

 

A multicellás zivatarokban minden egyes új, keletkező cella konvektív 

hasznosítható potenciális energiájához hozzáadódik az előző (őt keltő) cella kinetikus 

energiájának egy része. Emiatt a multicellás zivatarok erősebbek, hevesebbek, mint  

az egycellások: gyakori a nagy sebességű leáramlás, a légzuhatag (downburst, microburst) 

alattuk, illetve a gust frontjuk is erősebb (Horváth, 2007). Légzuhatag elsősorban akkor lép 

fel, ha a nedves rétegek alatt száraz légtömegek is jelen vannak. A lezúduló hideg levegő 

szétterül a talajon, mozgását viharos, sőt orkán erejű, széllökések kísérhetik (Fujita, 1981). 

A többcellás zivatarok gyakorta okoznak pusztító jégesőt (Kennedy and Detwiler, 2003).  

 

Horizontális szélnyírás esetén a gyorsan mozgó és nagy sűrűségű lökésfront  

ún. mizociklonokat hozhat létre. A mizociklonok forgó objektumok, amelyek horizontális 
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karakterisztikus mérete nem haladja meg a négy kilométert (Fujita, 1981). Méretükben és 

keletkezésük okában különböznek a következő alfejezetben tárgyalt mezociklonoktól. Ilyen 

mizociklonokból akár tornádók is születhetnek, ezeket nem-mezociklonális tornádóknak 

vagy gustnadoknak nevezik. A 4. ábra a képződmények kialakulását mutatja be. A nagy 

sűrűségű és dinamikusan mozgó hideg levegő nekiütközik a rá közel merőlegesen mozgó 

meleg, nedves levegőnek (I). A létrejövő nagy horizontális szélnyírás miatt, a lökésfront 

mentén örvények alakulhatnak ki (II), melyek tovább fejlődhetnek (III, IV) és 

kialakíthatják a tornádót (V) (Wakimoto and Wilson, 1989; Lee and Wilhelmson, 1996). 

 

 
4. ábra A nem mezociklonális tornádók avagy gustnadok kialakulása  

(Lee and Wilhelmson, 1996)  
Magyarázat a szövegben. 

 

A multicellás zivatarokban a kifejlődött cellák a magasban fújó átlagos széllel 

mozognak, de a fejlődő zivatarfelhő áthelyeződésének iránya erősen függ a szélnyírástól is. 

Az áthelyeződés meghatározásához hasznos eszköz az ún. hodográf, amely a szélvektor 

magassággal történő változását írja le (Markowski and Richardson, 2010). A cellák külön-

külön legfeljebb félóráig élnek, de a rendszer akár órákig is fennmaradhat, és nagyobb 

távolságokat is megtehet. Horizontális irányban készített radarképen (lásd 3.1.3.1. 

alfejezet) szabálytalan alakú, az egyedi cellás zivatarokénál nagyobb területű (akár több 
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száz km2-es) echót alkotnak. Így fejlődésük nyomon követhető: a nagyobb reflektivitású 

pontokat (ezek a kifejlett cellák) kisebb reflektivitású területek (ezek az elhaló vagy születő 

új cellák) veszik körül (Bluestein, 1993). 

 

2.2.3. A szupercellás zivatarok 
 

A szupercellás zivataroknál vagy rövidebben szupercelláknál, vertikális tengelyű 

forgó mozgás figyelhető meg, amely azonban nem a Coriolis-hatásból ered. Doswell and 

Burgess (1993) definíciója szerint a szupercellák olyan zivatarok, amelyek egy mély és 

tartósan, legalább néhány tíz percig fennmaradó ún. mezociklonnal rendelkeznek (5. ábra).  

A mezociklonoknál a feláramlás jelentékeny mértékben (kb. egyharmad részben) 

hozzájárul az alacsony légnyomású terület létrejöttéhez. Jellegzetességük, hogy életük 

során az alapáramlás irányától jelentősen eltérnek. A szupercellák kialakulásához 

mindegyik konvektív komponensnek (labilitásnak-nedvességnek, szélnyírásnak és 

konvergenciának) fenn kell állnia. Ez elsősorban olyan, lassan mozgó frontrendszerek 

előtti, meleg szektorokban teljesül, amelyek fölött erős, magassági futóáramlás (jet-stream) 

van. Ilyenkor rendszerint a szél a magasság növekedésével jobbra fordul. A rendkívül nagy 

függőleges instabilitás miatt igen heves feláramlás alakul ki, a vertikális sebesség 

meghaladhatja akár az 50 ms-1-t is (Markowski and Richardson, 2010). Az erős függőleges 

szélnyírás a horizontális tengelyű örvényességet (az ún. rotort) vertikális tengelyűvé 

alakítja, és így létrejön az ikercella, amely egy ciklonális, illetve egy anticiklonális 

örvényből áll (Horváth, 2007). A vertikális szélnyírás, illetve a nemhidrosztatikus, 

dinamikai nyomásperturbáció miatt csak az egyik cella fejlődik tovább, míg a másik 

gyengül. Mivel a szupercellák elsősorban prefrontális helyzetben keletkeznek, ezért 

többnyire a ciklonális forgású cella marad életképes, az anticiklonális leépül, miközben 

maga a rendszer jobbra eltérül (6. ábra). Azonban időnként anticiklonális forgású és balra 

eltérülő mezociklonok is előfordulhatnak (Edwards and Hodanish, 2006). A forgó mozgást 

végző rendszer alakítja ki a mezociklont, és a rendszerből lezúduló hideg levegő létrehozza 

a lökésfrontokat. Ezek alkotják a mezociklon „hidegfrontjait” (előoldali és hátoldali 

leáramlási övezetek), míg a két lökésfront közötti térrészbe beáramló meleg levegő  

a „melegfrontot” és a „melegszektort”. A gust frontok egyre jobban összeszűkítik  

a „melegszektort”, így a heves feláramlás egyre kisebb területről történik, azaz a „frontok” 

összezáródnak, okkludálódnak. Tornádó akkor alakul ki az okklúziós pontban, ha  

a feláramlási zóna nagyon kis területre koncentrálódik. (Bluestein, 1993).  
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5. ábra A szupercellás zivatar felépítése és vizuális sajátosságai (Houze, 1993) 

 

 
6. ábra A ciklonális forgású szupercellás zivatar áramlási viszonyai (Klemp, 1987)  

A rózsaszín nyilak a meleg levegő, a fehérek a hideg levegő mozgását jelölik. 

A vékony rózsaszín vonalak az örvényesség tengelyét mutatják.  

A hidegfrontok a gust (lökés) frontokat jelölik.  

RFD (rear flank downdraft) = hátoldali leáramlás,  

FFD (forward flank downdraft) = előoldali leáramlás. 
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A képződmények akár órákig is fent maradhatnak, sőt újra is erősödhetnek, így jelentékeny 

távot tehetnek meg (Csonka és Kolláth, 2008). Ha viszont jelentősen lecsökken  

a nedvesség vagy a labilitás, illetve a szélnyírási és feláramlási viszonyok is kedvezőtlenné 

válnak, a szupercellás zivatarok lassan leépülnek, elvesztve elektromos, majd 

csapadékaktivitásukat, számottevő maradványfelhőzetet hagyva maguk után (Markowski 

and Richardson, 2010). 

 

A jelenlegi terminológia három alaptípust különböztet meg: az ún. LP (low 

precipitation = kevés csapadékot adó) szupercellát (Burgess and Davies-Jones, 1979; 

Bluestein and Parks, 1983), az ún. HP (high precipitation = sok csapadékot adó) 

szupercellát (Moller et al., 1990; 1994) és az ún. klasszikus szupercellát (Browning, 1964; 

Lemon and Doswell, 1979).  

 

A kevés csapadékot adó szupercellák viszonylag száraz környezetben jönnek létre. 

Az LP szupercellák szabad szemmel is jól láthatóan forognak. A viszonylag kevés 

csapadék miatt a radarképek gyakran nem adják vissza kellőképpen a rendszerek 

cirkulációs viszonyait. Az LP szupercellák ritkán okoznak tornádót, viszont gyakran 

produkálnak jégesőt. 

 

A HP szupercellák nedves környezetben alakulnak ki, ezért nagy mennyiségű 

csapadékot adnak jégeső kíséretében, így villámárvizeket is okozhatnak (Moller et al., 

1994; Smith et al., 2001 ). Az intenzív csapadék miatt szabad szemmel sokszor csak 

nehezen fedezhető fel a rendszer forgása. Horizontális radarképeken viszont jól látható  

a felhő örvényessége, a forgó mozgás jellegzetes formákat alakíthat ki: a kampós echót 

(hook echo) az íves echót (bow echo) és vesszős echót (comma echo) (Fujita, 1958; 1978) 

(7. ábra). Ha a meteorológiai radarral vertikális metszetet készítünk a szupercelláról, jól 

körülhatárolt, alacsony reflektivitású terület jelentkezik (Bounded Weak Echo Region, 

BWER) (Forbes, 1981). A HP szupercellák nagyobb gyakorisággal okoznak tornádót, mint 

az LP szupercellák. 

 

A klasszikus szupercellák több csapadékot adnak, mint az LP szupercellák, de nem 

annyit, mint a HP szupercellák. Árvizeket ritkán okoznak. A klasszikus szupercella forgása 

viszonylag jól látható, mind szabad szemmel, mind a radarképeken. A klasszikus 
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szupercellák gyakran okoznak tornádót, ezek között pusztító erejű forgószelek (az 

ötfokozatú Fujita-skálán (Fujita, 1981) 4-es, 5-ös erősségűek) is előfordulhatnak.  

 

 
7. ábra A főként mezociklonokhoz köthető, jellegzetes radarechó alakzatok időbeli 

fejlődése (Fujita, 1978) 

 

A típusok könnyen egymásba alakulhatnak, például ha egy LP szupercella hirtelen 

nedvességet kap, klasszikus szupercellába alakulhat át (Bluestein and Woodall, 1990). 

 

2.3. A mezoléptékű konvektív rendszerek 
 

Kedvező feltételek esetén a zivatarok (főként a multicellás zivatarok) gyakran 

csoportba, láncba rendeződnek. A hosszú ideig (legalább 3 óráig) fennmaradó, 

mezoméretű (horizontálisan akár pár száz km-es nagyságot is elérő) konvektív 

rendszereket mezoskálájú konvektív rendszernek (MKR-nek) nevezzük (Parker and 

Johnson, 2000).  

 

2.3.1. A lineáris mezoléptékű konvektív rendszerek  
 

A mezoskálájú konvektív rendszerek tovább kategorizálhatók: lineáris, illetve 

nemlineáris rendszerekre. Egy MKR-t akkor tekintünk lineárisnak, ha a zivatargócok egy 
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vonal (az ún. instabilitási vonal) mentén helyezkednek el (Parker and Johnson, 2000).  

A vonal mentén találjuk az érett stádiumban lévő, legaktívabb zivatarcellákat, míg  

a disszipációs fázisban lévő cellák az aktív zivatarvonulat környezetében találhatóak.  

A disszipációs zivatarcellák vastag, sztratiform (réteges) felhőzetet alakítanak ki.  

A horizontális radarképeken a legaktívabb cellákat jelző, magas reflektivitású és 

viszonylag kis területű gócokat, alacsonyabb reflektivitású, de kiterjedtebb zónák veszik 

körül. A hevesebb és veszélyesebb időjárási jelenségeket (jégeső, légzuhatag, 

felhőszakadás stb.) az aktív zónában található, érett stádiumú cellák eredményezik.  

A réteges zóna ritkán produkál ilyen heves eseményeket, viszont nagyobb területre terjed 

ki és rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadékot adhat, emiatt hirtelen árvizeket 

okozhat (Houze et al., 1989). A réteges és a legaktívabb terület elhelyezkedésétől függően 

tovább csoportosíthatjuk a lineáris rendszereket ún. LS, PS és TS rendszerekre (Parker and 

Johnson, 2000).  

 

 
8. ábra A lineáris mezoléptékű konvektív rendszerek típusai (Parker and Johnson, 2000) 

TS = traling stratiform, zivatarlánc (a réteges zóna a lánc mögött van) 

LS = leading stratiform, zivatarlánc (a réteges zóna a lánc előtt van) 

PS = parallel stratiform, zivatarvonal 
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2.3.1.1. A TS rendszerek 

 

Ha a mezoléptékű konvektív rendszer sztratiform zónája az instabilitási vonallal 

együtt mozgó aktív lánc mögött helyezkedik, akkor TS (trailing-stratiform) típusú MKR-

ről beszélünk, amelyeket zivatarláncnak vagy squall line-nak is neveznek (8. és 9a. ábra). 

A TS rendszerekben a zivatarcellák az instabilitási vonalra közel merőlegesen mozognak 

és fejlődnek. Radarképeken élesen kirajzolódik a heves zóna, amit egy kevésbé magas 

reflektivitású, azaz sztratifrom zóna követ. Előfordul, hogy a réteges zónában másodlagos, 

az aktív zivatarvonulattól elkülönülő, kevésbé heves, de környezeténél magasabb 

reflektivitású gócok találhatók (Parker and Johnson, 2000). A TS típusú 

zivatarrendszereket elsősorban az instabilitási vonal előoldalán felemelkedő légáramlatok 

(előoldali beáramló jet-ek, nedves szállítószalagok) táplálják, melyek intenzitását erősíti  

a zivatarrendszer együttes gust frontja is. Tehát a TS rendszerek főként a zivatarlánc előtti 

területről gyűjtik össze a nedvességet, azaz a rendszerek „elölről építkeznek” (Parker and 

Johnson, 2004). Parker és Johnson (2000) szerint a TS rendszerek gyorsabbak, hosszabb 

élettartalmúak és gyakoribbak, mint az LS és PS típusúak. Azonban a nedvességet kevésbé 

hatékonyan hasznosítják, mint a másik két típus képviselői. Az alacsonyabb nedvesség-

hasznosítási hatásfok miatt, a hosszú élettartam ellenére, a TS rendszereket többnyire csak 

akkor kíséri árvíz, ha több ilyen rendszer halad át rövid időn belül ugyanazon terület fölött.  

 

2.3.1.2. Az LS rendszerek 

 

Az LS (leading stratiform) típusú mezoléptékű konvektív rendszereknél a réteges 

zóna az instabilitási vonal előtt helyezkedik el (8. és 9b. ábra), így ez is egyfajta 

zivatarlánc. A sztratiform zónát a heves zivatarokból álló vonalon felemelkedő, illetve 

előtte szétterülő levegő hozza létre. Így a rendszert a zivatarlánc elő- vagy hátoldalán 

feláramló levegő egyaránt táplálhatja. Mivel az LS típusú rendszereknél gyakori a „hátulról 

építkezés”, illetve a zivatarok az instabilitási vonalra merőlegesen, de viszonylag lassan 

mozognak, a torlódó jellegű rendszer sokáig tartózkodhat ugyanazon terület felett: a nagy 

mennyiségű csapadék villámárvizeket okozhat (Pettet and Johnson, 2003). Azokat  

a zivatarláncokat, amelyeknél az aktív zivatarvonulat előterében és a hátoldalán is 

megfigyelhető réteges tömb, az LS típusba szokták sorolni, mivel sajátosságaik inkább 

emlékeztetnek az LS rendszerekére, mint a TS-ekre (Csirmaz, 2010c).  
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         a)     b) 

 
c) 

9. ábra A lineáris zivatarok egyes típusai az OMSZ kompozit radarképein  

a) TS, b) LS, c) PS rendszer. 
A nyilak a leghevesebb zivatarok vonulási irányát jelölik. 

 

2.3.1.3. A PS rendszerek 

 

A PS rendszerek (parallel stratiform) vagy zivatarvonalak esetén a magas 

reflektivitású, aktív zivatarvonulat mindkét oldalán található réteges terület és  

a leghevesebb zivatarcellák az instabilitási vonallal közel párhuzamosan mozognak és 

fejlődnek („oldalirányú építkezés”) (8. és 9c. ábra). A PS rendszerek, és bennük  

a zivatarok, gyorsabban mozognak, mint az LS-féle képződmények. A rendszert a heves 

vonal elő- illetve hátoldalán felemelkedő légáramlatok egyaránt táplálják. Ezért ezek  

a rendszerek az instabilitási vonal két oldaláról gyűjtik össze a nedvességet. Emiatt a 

képződmények nagy mennyiségű csapadékot adhatnak, amely villámárvizeket is okozhat 

(Parker and Johnson, 2000).  
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Magyarországon mezoléptékű konvektív rendszerek elsősorban a nyári félévben, 

hidegfront-betörések előtti, prefrontális helyzetben fordulnak elő, amikor a felső 

troposzférában erős szél fúj, azaz futóáramlás van jelen. A hazánkban előforduló squall 

line-ok jellegzetes fajtája a délnyugat felől érkező, ún. szlovén instabilitási vonal (Horváth 

and Geresdi, 2000). A szinoptikai tapasztalatok alapján a TS típus fordulhat elő  

a legtöbbször, de erre még nem készültek hazai objektív vizsgálatok. Az egyes típusok 

között természetesen léteznek átmenetek: egy adott rendszer élete során átalakulhat egyik 

fajtából a másikba. Jellemzően a TS típusú zivatarláncok teljes élettartamuk alatt TS 

állapotban maradnak, ugyanakkor a LS és PS típusú képződmények egy hányada a késői 

fázisban TS rendszerré módosulhat (Csirmaz, 2010c).  

 
2.3.2. A nemlineáris rendszerek 
 

A mezoléptékű konvektív rendszerekben nem mindig figyelhető meg vonalas 

zivatarlánc. Előfordul, hogy a zivatarok teljesen szabálytalan csoportosulást alkotnak. 

Olyan eset is lehetséges, amikor a zivatarok a lineáris alakzatoktól eltérő, kerekded 

formájú objektumokba rendeződnek és egy speciális MKR típust hoznak létre,  

a mezoléptékű konvektív komplexumot (Maddox, 1980; Bodolainé és Tänczer, 2003)  

(10. ábra). 

 

 
10. ábra A mezoléptékű konvektív komplexum felépítése 

 

A mezoléptékű konvektív komplexumok olyan körkörös, vagy ellipszis alakú 

mezoskálájú konvektív rendszerek, amelyeknél -32 °C-os felhőtetejű terület meghaladja  
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a 100000 km2-t illetve a -52 °C-os felhőtetejű terület eléri az 50000 km2-t. A jelenségnek 

legalább 6 óráig fenn kell maradnia, hogy MKK-nak nevezhessük Az MKK-kat gyakran 

kíséri jelentős mennyiségű csapadék, szélvihar, sőt esetenként tornádó is előfordulhat.  

A mezoléptékű konvektív komplexumok vizsgálatánál a radarképek mellett műhold- 

felvételeket is felhasználnak. Az MKK-k összeolvadó zivatargócokból alakulnak ki, 

amelyek később konvekciós szalagba vagy nyalábokba szerveződnek. A kifejlett 

komplexumokban a közép-troposzférában ciklonális cirkuláció figyelhető meg, azaz  

a rendszer lassú forgó mozgást végez. Azonban ez a forgás sokkal nagyobb területre terjed 

ki és jóval lassabb, mint a szupercelláknál. A forgás következtében a leghevesebb 

csapadékot adó gócok sávokba vagy karokba rendeződhetnek. Az MKK-k meleg és nedves 

környezetben alakulnak ki, amelyek fölött viszonylag gyenge a felső troposzférikus 

szélsebesség. Ilyen szinoptikus helyzet elsősorban a nem túl erős ciklonok 

melegszektoraiban adódhat a nyári félévben. A mezoléptékű konvektív komplexumok ritka 

jelenségnek számítanak hazánkban, inkább a (szub)trópusokon fordulnak elő (Bodolainé és 

Tänczer, 2003). 
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3. A METEOROLÓGIAI RADAROK ÉS A TITAN ELJÁRÁS 

 
Kutatásaink elsősorban a Doppler-féle meteorológiai radarméréseken alapultak. 

Ebben a fejezetben ismertetjük a meteorológiai radar (vagy lokátor) működési elvét és  

a hazai mérőhálózat sajátosságait. Ezután a vizsgálatunk során felhasznált produktumok, 

eljárások, a radarmérések során leggyakrabban előforduló hibák, illetve az alkalmazott 

zajszűrési eljárások bemutatása következik. A fejezet második része a kutatómunkánk 

során felhasznált TITAN (Thunderstorm Identication, Tracking, Analysis and Nowcasting 

= Zivatar Azonosítás, Nyomkövetés, Vizsgálat és Ultrarövidtávú Előrejelzés) eljárásról 

(Dixon and Wiener; 1993), illetve annak alkalmazásáról szól.  

 

3.1. A meteorológiai radarok 
 

A radarok a második világháborúban jelentek meg, ekkor még elsődlegesen  

az ellenséges objektumok felderítésére alkalmazták. Hamarosan kiderült, hogy az eszközök 

által kibocsátott jelek a csapadékelemekről is visszaverődnek, így a radarok meteorológiai 

célokra is használhatók (Ligda, 1951). 

 

3.1.1. A meteorológiai radar működési elve 
 

A meteorológiai radar egy rögzített vagy mozgó felszíni pontból nagyenergiájú 

elektromágneses, centiméteres hullámhosszú mikrohullámokat bocsát ki a légkör egy 

meghatározott tartományába, majd megméri az onnan, jellemzően egy felhő 

csapadékelemeiről visszaverődött hullámok intenzitását. A visszaverődött jel, az ún. echó, 

nagyságrendekkel kisebb, mint a kibocsátott impulzus (Markowski and Richardson, 2010). 

Az echóból következtethetünk a felhőben található csapadékelemek nagyságára és ezzel 

összefüggésben a csapadék intenzitására. A kibocsátás és visszaérkezés közötti 

időkülönbségből pedig a csapadékelemek távolsága határozható meg. Az ún. Doppler-

radarok nem csak a céltárgyakról (tehát a csapadékelemekről) visszavert jel erősségét, 

hanem a detektált céltárgyak átlagos, radar nyaláb menti, mozgási sebességét is mérik 

(Houze et al., 1989). A polarizációs radarok két, egymásra merőleges, vízszintes és 

függőleges, síkban rezgő elektromágneses hullámot bocsátanak ki, amelyek eltéréséből 

következtethetünk a részecskék alakjára (Geresdi, 2004; Csirmaz, 2010a). 
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A radarhoz visszaérkező sugárzás teljesítményét a következő módon írhatjuk fel: 

(3.1) 

ahol Z a csapadékelemek visszaverő-képessége, más néven reflektivitása (Houze et al., 

1989)., r a csapadékelemek távolsága, C pedig a radar jellemzőitől függő mennyiség. A Pr 

mennyiség több mint 10 nagyságrendnyi tartományban változik, ezért érdemes a 10-es 

alapú logaritmusát venni, majd megszorozni tízzel, így könnyebben kezelhető 

mennyiségeket kapunk. Ezek alapján a (3.1) összefüggés a következőképpen módosul: 

           (3.2) 

A 10logZ mennyiség a közismert reflektivitás, amelyeket a radarképeken is láthatunk, 

mértékegysége dBZ. A tapasztalat szerint 40 dBZ felett már zivatartevékenység is 

kapcsolódhat a csapadékhulláshoz, míg 55 dBZ-s értékek felett már mind a felhőzetben, 

mind a csapadékban jégszemek is előfordulnak (Collier, 1996). 
 

Csapadékintenzitás (R) 
(mm/h) 1 10 24 37 49 65 100 

Reflektivitás (Z) 
(mm6/mm3) 200 7962 32312 64588 101238 159107 316978 

10* logZ 
(dBZ) 23 39 45 48 50 52 55 

 

1. táblázat Empirikus összefüggés a csapadékintenzitás és  

a dBZ-ben kifejezett reflektivitás értékek között (Geresdi, 2004) 
 

A meteorológiai radarokkal csapadékintenzitást és csapadékösszegeket is 

számolhatunk. Ezek már nem közvetlenül mért mennyiségek, hanem származtatott értékek. 

Ha ismerjük az adott térrész reflektivitását, akkor (gömb alakú részecskéket és szabályos 

méreteloszlást feltételezve) meghatározhatjuk, hogy egy adott kihullási sebesség esetén 

egységnyi idő alatt mekkora térfogatú víz érkezik a felszínre a vizsgált térrészből. További 

feltétel, hogy a felhő csak esőcseppeket tartalmazzon. Ekkor a csapadékintenzitás és  

a reflektivitás közötti, ún. Z-R kapcsolat (Marshall and Palmer, 1948) az alábbi módon 

alakul: 

Z = 200 R1.6      (3.3) 

ahol R a csapadékintenzitás (mm/h-ban) (1. táblázat).  
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A csapadékintenzitás ismeretében egy adott időszak során lehulló 

csapadékmennyiség is számolható. A radaros csapadékmérés legfőbb előnye, hogy  

a pontszerű, sokszor szabálytalan térbeli eloszlású felszíni mérések helyett viszonylag jó 

felbontású eredményeket kapunk. Emellett azokon a területeken is mérhető csapadék, ahol 

felszíni esővízgyűjtő nem vagy csak korlátozott számban áll rendelkezésre (Lombardo and 

Baldini, 2010). Az eljárás legfőbb hátránya, hogy az empirikusan megállapított Z-R 

kapcsolat sok hibával terhelt (pl. jégszemek is jelen vannak), különösen a konvektív 

csapadék esetében. Ez a pontatlanság a polarizációs radarok alkalmazásával számottevően 

javítható (Geresdi, 2004; Csirmaz, 2010a). 

 

3.1.2 A hazai meteorológiai radarhálózat 
 

Magyarországon az első időjárási radar 1967-ben kezdte meg működését  

a budapest-ferihegyi repülőtéren.  

 

 
11. ábra A hazai meteorológiai radarhálózat a 2004-2012-es időszakban 

Piros körök: OMSZ lokátorai, Lila kör: a nyugati OMSZ-radar 2004-ig 

Zöld körök: a Magyar Honvédség(MH)  radarjai,  

Narancs kör: NEFALA - Dél-magyarországi Jégeső-elhárítási Egyesülés állomása 
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Jelenleg az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) radarhálózatát három, 

amerikai gyártmányú, DWSR 2500C típusú, hazánkat teljesen lefedő Doppler-radar 

alkotja: a budapest-pestszentlőrinci, a napkori és a pogányvári (Csirmaz, 2010a). Fontos 

megjegyezni, hogy a Doppler-radarok előtt szovjet gyártmányú, MRL-5 típusú 

berendezések működtek, illetve 2004-ig a nyugati országrészt lefedő radar Szentgotthárd - 

Farkasfán üzemelt. Ezeken kívül a Magyar Honvédség pápai, szolnoki és kecskeméti 

repülőterein, illetve a baranyai jégeső-elhárítás kiszolgálására használnak régebbi, MRL-5 

típusú berendezéseket (11. ábra). 

 

Az egyes típusok legfontosabb jellemzőit a 2. táblázat szemléleti. Kutatásunkban 

kizárólag az OMSZ-os, alapvetően Doppler-radarok méréseit használtuk föl (amint 

említettük, a 2004-es év egy részében a nyugati radar még a régebbi típus volt).  

 

Tulajdonság MRL-5 DWSR 2500C (Doppler) 

Sugárzás frekvenciája (GHz) 9,6 vagy 3,0 5,6 

Impulzusismétlési frekvencia (s-1) 250 vagy 500 250 vagy 600-1180 vagy 1300-2200 

Impulzushossz (ms) 2 vagy 1 2 vagy 0,8 vagy 0,4 
 

2. táblázat A magyarországi meteorológiai radarok jellemzői (Geresdi, 2004) 

 

3.1.3. A kutatás során alkalmazott eljárások, produktumok 
 

3.1.3.1. A síkbeli pozíció indikátor (PPI) 

 

A eljárás során a radar a vízszinteshez viszonyítva egy adott magassági szögben és 

irányban egy vagy több impulzust bocsát ki, majd veszi az adott térrészből visszaérkező 

jeleket. Ezt a berendezés egy teljes, 360 fokos körben elvégzi, és a begyűjtött adatok síkra 

történő leképezésével áll elő az ún. PPI (Plan Position Indicator, síkbeli pozíció indikátor) 

produktum. A hazai gyakorlatban a mérési eljárást több magassági szögben is elvégzik, 

majd a PPI-képeken az utófeldolgozás során egy adott pont felett a különféle 

magasságokban kapott eredmények közül a legnagyobb értéket veszik, és ezt jelenítik meg 

Ha a mérési eljárást több (az OMSZ-nál három), egymás hatósugarában elhelyezkedő 

berendezés végzi, akkor érdemes az eredményeket összesíteni, így áll elő az ún. kompozit 
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radarkép. A kutatásunkban alkalmazott kompozit mérések horizontális felbontása 2 x 2 

km, míg az időlépcső 15 perc, de rövidebb időskálára már létezik a finomabb, 1 x 1 km-es 

és 5 perces típus is (Csirmaz, 2010b).  

 

3.1.3.2. A radaros csapadékmennyiség és a TREC eljárás 

 

A radaros csapadékmennyiséget eredetileg a 15 percenként előállított, kompozit 

képekből számolják, a Z-R kapcsolat alapján. Emiatt a mintavételezés időben és térben 

túlságosan elnagyolt, amely főként egy gyors mozgású és fejlődésű rendszernél a csapadék 

alulbecsléséhez vezethet. Ezt a hatás az ún. TREC (Tracking Radar Echoes by Correlation) 

eljárással (Tuttle and Foote, 1990; Horváth et al., 2012) jelentősen csökkenthető.  

 

 
12. ábra A TREC (Tracking Radar Echoes by Correlation) interpolálási eljárás elve  

(Tuttle and Foote, 1990; Horváth et al., 2012) 
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a) 

 
b) 

13. ábra a) Nem interpolált, illetve b) interpolált, 12 órás radaros csapadékösszegek 

(Horváth et al., 2012) 

 

Az eljárás során a radarkép rácspontjait ún. makró rácspontoknak tekintik, míg  

az áthelyeződési vektorok a makró rácspontok maximális korrelációján alapulnak. A zajok 

kiszűrése után, a finom felbontású áthelyeződési vektorokat interpolálják a radarkép összes 

rácspontjaira. Így egy tetszőleges T1 és T2 időpont között az áthelyeződés ismeretében  

a reflektivitási értékek is interpolálhatóvá válnak. A T1 időpontban megjelent echókat  

az áthelyeződési vektorral előre, míg a T2-ben detektált jeleket visszafelé mozgatják, így 

egy adott képpont időbeli változásait a két mozgó érték közötti interpolálással állítják elő  

(12. ábra). 
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A TREC alkalmazásával az eredetihez képest jóval valósághűebb 

csapadékmennyiségeket kaphatunk (13. ábra), illetve a radarcélok fejlődése és 

áthelyeződése is sokkal jobban követhető, mint a durvább felbontásnál. Úgy találták, hogy 

a legmegfelelőbb interpolálási lépcső 1 perc (Horváth et al, 2012). Kutatásunkban a heves 

zivatarok áthelyeződésének vizsgálatánál, illetve a nagy csapadékú helyzetek elemzésekor 

is ezeket a finomított felbontású produktumokat alkalmaztuk.  

 

3.1.4. A radarmérések leggyakrabban előforduló hibái 
 

Ebben a fejezetben Collier (1996) és Csirmaz (2010b) nyomán röviden ismertetjük 

a radaros mérések leggyakrabban előforduló hibáit, amelyekből néhányat a 14. ábrán 

láthatunk.  

 

A leggyakrabban előforduló radarmérési hibák az alábbiak lehetnek: 

a) hamis jelek. A berendezés által kisugárzott jelek nem csak a csapadékelemekről, 

hanem egyéb tárgyakról (hajók, repülők, madarak, rovarok), illetve  

a domborzatról is visszaverődhetnek. Továbbá gondot jelenthet a más 

sugárforrásokkal (Nap, más radarok, WIFI-rendszerek stb.) történő interferencia 

is. A hamis echók jelentékeny része már kiszűrhető a Doppler-radarok 

alkalmazásával és a mérési szögek megfelelő megválasztásával  

(14a. és 14b. ábra). 

b) rendellenes terjedés (anaprop, az anomalous propagation rövidítése) (Battan, 

1973). A jelenség erősen inverziós időjárási helyzetekben fordul elő. Az effektus 

nagyobb magassági szögű PPI mérésekkel kellő mértékben szűrhető (14c. ábra).  

c) másodlagos radar echók, amelyek lehetnek  

 ún. second trip echók: a hatótávolságon túli radarcélokról 

visszaverődő információ már a következő impulzus kibocsátása 

után tér vissza a radarhoz, miközben az újabb impulzus már ki lett 

sugározva. A műszer a távolról visszaérkező jelet az új 

impulzussal fogja érzékelni, így egy közeli, zavaró echó 

keletkezik (14d. ábra).  

 ún. sidelobe echók: a fő nyaláb által nem érintett, de ahhoz közeli 

objektumról is visszaérkezhet a jel. Ezek elsősorban hevesebb 

zivatarok függőleges pásztázásakor fordulhatnak elő.  
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 ún. flare echók: a felhőben található nagyobb jégszemeken, 

illetve a felszínen történő többszörös visszaverődés miatt jönnek 

létre.  

A másodlagos echók eltávolításai már jóval bonyolultabb 

eljárásokat igényelnek.  

    
           a)      b) 

    
           c)      d) 

14. ábra Példák a radarmérések során előforduló hibákra 

a) a napsugárzás miatti hamis jel 

b) a felszín (tenger) okozta hamis echók 

c) a rendellenes terjedés (anaprop) 

d) a second trip echó 

(http://www.hko.gov.hk/wxinfo/radars/radar_gallery/artifacts_e.htm) 

d) nagy intenzitású csapadék árnyékolása. A nagy koncentrációjú és méretű 

csapadékelemek eltakarhatják a mögöttük lévő objektumokat. Ez részben 

kiküszöbölhető a kompozit eljárással. 

http://www.hko.gov.hk/wxinfo/radars/radar_gallery/artifacts_e.htm
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e) domborzat árnyékoló hatása. A domborzat kitakarhatja a céltárgy egészét vagy 

egy részét. Utóbbi javítható a nyalábszélesség kitakart hányadának ismeretében. 

f) virga (a földfelszínt el nem érő kihullás). A radarnyaláb a virgát jelként érzékeli. 

Ezekben az esetekben a vizuális megfigyelés szükséges a valós helyzet 

megismeréséhez.  

 

3.1.5. A medián-filter 
 

A kompozit radarképek képpontokból, pixelekből épülnek fel és minden egyes 

pixelhez reflektivitási érték van rendelve. Azaz a képek pixelekből felépített rácsként 

kezelhetők (15. ábra). Az általunk felhasznált radarképek 250 x 400 képpontból álltak. 

Amint láttuk, a meteorológiai radarok mérései gyakran hibával terheltek. Az előző 

alfejezetben említett módszereken túl, az ún. medián-filterrel (Tukey, 1977) tovább 

csökkenthettük a talaj vagy az egyéb célok okozta zajok számát. A medián-filter egy simító 

módszer, az eljárás lényegét a 16. ábra szemlélteti. 

 

5 6 2        
2 7 7 3    9 2  
 5 1    4 5 2  
       4   
   7       
 1 5 6 8      
 2 4 13 5      
  1 14     5 2 
       5 8 2 
  1 2 2 1  4 6  
 2 2 10 3 1   8  
  2 4 2      

 

15. ábra Egy kompozit radarkép részlete 
A radarképek reflektivitási értékekkel rendelkező rácspontokból állnak.  
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1 2 2 

2 10 3 

2 4 2 

a) 
 

 

b) 
 

1 2 2 

2 2 3 

2 4 2 

c) 
 

16. ábra A medián-filter eljárás lényege 
Magyarázat a szövegben 

 

Egy adott értékkel rendelkező pixelt nyolc szomszédos pixel vesz körül: tehát a 

piros négyzetet nyolc kék színű négyzet határol (16a. ábra). A pixelek értékeit a rácsokba 

írt számokkal jelöltük. A filter algoritmusa ezután érték szerinti növekvő sorrendbe a teszi 

a kilenc rácspontot (16b. ábra). A vizsgált (piros ráccsal jelölt) pixel értékét a számsorozat 

ötödik (sárgával jelölt) elemének értékével helyettesíti. Tehát a példában a pirossal jelölt 

(valószínűleg zaj) tízes helyett kettes értéket kapunk (16c. ábra). A médián-filter  

a radarkép minden egyes pontjára elvégezte ezt a műveletsort. Ezzel a zajok számát 

jelentősen csökkenthettük. A módszer egyik hátránya az volt, hogy a valós, de csak 

egyetlen pixelben megjelenő magas értékeket is kissé csökkentette. Másik hiányossága, 

hogy a nagyobb területre (több pixelre) kiterjedő zajokat nem tüntette el teljesen. 

 

 

3.2. A TITAN eljárás 
 

Kutatásunk során törekedtünk arra, hogy ahol csak lehet, objektív eljárásokat 

alkalmazzunk. A TITAN-t eredetileg a zivatarok ultrarövidtávú előrejelzésére fejlesztette 

ki Dixon and Wiener (1993). Számunkra a TITAN mozaikszó első két betűjét adó 

szegmens volt a fontos: a zivatarazonosítás. Lényege, hogy a horizontális radarképeken 

felismert zivatarokat, tehát az objektumok horizontális síkra vetített képeit, ismert 

1 2 2 2 2 2 3 4 10 
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tulajdonságú alakzattal közelítettük, modelleztük. Zittel (1976) erre ellipsziseket javasolt. 

Az alábbiakban Dixon and Wiener (1993). nyomán röviden ismertetjük a TITAN eljárás 

elméleti hátterét.  

 

 

3.2.1. A TITAN matematikai alapjai 
 

Adott egy x,y kétdimenziós, n db pixelből álló ponthalmaz a radarképen. A halmaz 

i-edik pontjának földrajzi szélességét és hosszúságát az (xi, yi), derékszögű koordinátákkal 

adjuk meg. Ezt a ponthalmazt kívánjuk leírni egy ismert tulajdonságú ellipszissel. 

 

Legyen a ponthalmaz koordinátáinak átlaga, azaz a megfelelő koordináták szerinti 

középpont: 





n

i
ix

n
x

1

1   



n

i
iy

n
y

1

1    (3.4) 

Dixon és Wiener (1993) szerint a ponthalmazra illeszthető ellipszist a ponthalmaz 

kovariancia mátrixa (A) határozza meg:  
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A kovariancia mátrix sajátértékei a következők: 
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    (3.7) 

ahol λ1, illetve λ2 az adatok szórásnégyzete u, illetve v irányban.  

σmajor és σminor az u és v irány szerinti a normális szórásokat adják meg: 
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2min  or    (3.8) 

A kovariancia mátrixhoz tartozó, normalizált (μ, ν) sajátvektorok az (u,v) koordinátákban 

λ1-gyel kifejezve:  
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ahol 
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Az ellipszis középpontja a (3.4) alapján áll elő, míg az ellipszis nagytengelye és az x 

tengely által bezárt szöget (θ) pedig az alábbi módon kaphatjuk meg: 

              (3.11) 

 

A radarképen azonosított objektum területe a következőképpen adható meg: 

    ndxdyA        (3.12) 

ahol dx és dy a kiterjedés az x és y irányokban, míg n a képpontok száma.  

Egy ellipszis területét az alábbi formulával határozhatjuk meg: 

    abT        (3.13) 

ahol a és b az ellipszis nagy- és kistengelye.  

Feltételezzük, hogy a detektált objektum területe (A) megegyezik a ponthalmazt modellező 

zivatarellipszis (T) területével, így megkapjuk a cellát reprezentáló ellipszis fél nagy- és 

kistengelyére vonatkozó összefüggéseket: 
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Tehát a radarképen a konvektív objektumot reprezentáló ponthalmaz 

tulajdonságaiból megkaptuk a zivatart modellező ellipszis, az ún. zivatarellipszis 









 




 1tan
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középpontjainak földrajzi koordinátáit, nagy- és kistengelyének hosszát és  

a nagytengely vízszintes síkkal bezárt szögét. 

 

 

3.2.2. A TITAN azonosítási módszere és a szűrési kritériumok 
 

13 13 10 13 14 12     
 11 12 11     2 5 
 9 8 9     3  
          
     4     
  6 6 6 5 4    
   4 6 4 5    
   4 6 4     
   5 5 5     
   3  4  8 8  
      7 10 7  
      8 9   

 

17. ábra Radarképeken detektált összefüggő mezők 
Magyarázat a szövegben. 

 

Az előző alfejezetben ismertetett eljárás először soronként és oszloponként 

végighaladt a médián-filterrel kezelt radarképen és detektálta az egymás melletti, nem 

zérus értékekkel rendelkező cellákat. Azaz horizontálisan összefüggő, nem nullaértékű 

tartományokat, mezőket kerestünk és a részeket sorszámozással azonosítottuk. A 17. ábra 

szemlélteti az eljárást. Amint látható, az algoritmus négy darab összefüggő, nem 

zérusértékű mezőt talált, ezeket a beszínezett cellák jelölik. Fontos megjegyezni, hogy  

a piros és a zöld tartományok hiába szomszédosak, mégsem kerültek egy mezőbe, mert 

csak átlósan érintkeztek. Tehát a módszer a csak átlósan érintkező cellákat nem sorolta 

ugyanabba a mezőbe. A világoskék mező ugyan összefüggő, de túl kicsi a kiterjedése. 

Ilyen lehet például a medián-filter által nem kiszűrt zaj. Ahhoz, hogy kiszűrjük az ilyen, 

kis kiterjedésű mezőket, definiálni kellett egy küszöbértéket: a területi küszöbértéket 

(Nminlimit). Így a TITAN csak azon mezők celláinak adatait használta fel, amelyeknek 

cellaszáma elérte vagy meghaladta a területi küszöbértéket. A piros színnel jelölt mező 
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térben elég kiterjedt, celláinak száma meghaladja az Nminlimit-t, azonban az értékek nem túl 

magasak. Kutatásunk elsősorban a magas reflektivitású zivatarokra fókuszált, tehát  

a kisebb értékű cellákból álló mezőket, mezőrészeket figyelmen kívül kellett hagynunk. 

Ezért egy másik küszöbértéket is bevezettünk, a reflektivitási küszöbértéket (Rminlimit). Így 

az eljárás csak azon mezőket vette figyelembe, ahol az értékek meghaladták a pixel 

küszöbértéket. A 17. ábrán ez a sárga és a zöld területekre teljesül, ha Rminlimit = 7 dBZ.  

 

3.2.3. A zivatart modellező alakzat, azaz a zivatarellipszis megjelenítése 
 

Az előző alfejezetben a TITAN zivatarcella felismerő és modellező eljárását 

tekintettük át. Kutatásunkban csak a TITAN objektum-felismerő szegmensét használtuk,  

a cellák áthelyeződésének elemzéséhez más, egyszerűbb alkalmaztunk, amelyet a 3.3.3. 

alfejezetben ismertetünk. A detektáló program C programozási nyelven készült,  

az alkalmazást pedig LINUX operációs rendszerű számítógépen hajtottuk végre. 

 

 
18. ábra A zivatarokat modellező ellipszisek kiszámított paraméterei 

Ahol: a: nagytengely fele; b: kistengely fele; ea: a fókuszpontok (F1 és F2) távolsága az ellipszis 

középpontjától; s és t: a fókuszpontoktól az ellipszis körvonalához húzott egyenesek. 

 

A felismerés után az ellipszisek megjelenítése következik. Mivel kis távolságokkal 

dolgoztunk, a rácsokat 2 x 2 km-es, tehát 4 km2 területű négyzeteknek tekintettük.  
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Az eddig kiszámított paraméterekből koordinátageometriai megfontolásokkal 

kiszámíthatjuk a fókuszpontok (F1 és F2) ellipszis középpontjától vett távolságát (ea), 

majd koordinátáit (18. ábra). Ez azért fontos, mert a kirajzolásnál szükségünk lesz  

a fókuszpontok ismeretére is. A zivatarellipszisek megjelenítésénél az ismert 

koordinátageometriai tételt alkalmazzuk: a fókuszpontokból az ellipszis körvonalának 

tetszőleges pontjához húzott egyenesek összegének egyenlőnek kell lennie a nagytengely 

hosszának nagyságával, azaz 

ats 2      (3.15) 

A radarkép pontjai közül csak azokat tekintjük egy zivatarellipszis belső pontjainak, 

amelyekre az  

ats 2,2      (3.16) 

feltétel teljesül. Minden más pontot külső pontnak tekintünk. A radarképek felbontása 

miatt a 2-es szorzó helyett 2,2-es szorzót alkalmaztunk. Így az ellipszisek a belső pontjaik 

megjelenítésével szemléltethetők, azaz a radarképek azon pontjait jelenítettük meg, 

amelyek egy-egy ellipszis belső pontjait alkották.  

 

A 19. ábra a) és c) képein a feldolgozatlan, országos kompozit radarképeket, míg  

a b) és d) képpáron a zivatarellipszisek vizuális megjelenítését láthatjuk. Az eljárást  

az OMSZ HAWK-2, illetve HAWK-3 (Hungarian Advanced WorKstation) rendszerével 

(OMSZ, 2012) végeztük. Ebben az esetben az Nminlimit = 5 radarpixel (20 km2) és az Rminlimit 

= 45 dBZ. A radarképek 2005. május 18-án készültek, amikor két, egymástól élesen 

elkülönülő mezoléptékű konvektív rendszer vonult végig az országon. A Dunántúlon, egy 

TS típusú képződmény (zivatarlánc), míg a középső majd keleti országrész felett egy PS-

féle konvektív rendszer (zivatarvonal) figyelhető meg. A TS típusú rendszerben a heves 

zivatarok az instabilitási vonallal együtt mozogva, a rendszer mozgási irányára 

merőlegesen alakultak ki, míg a PS rendszerben az instabilitási vonallal párhuzamosan 

épültek ki a magas reflektivitású zivatargócok. A rendszerek szupercellákat is hordoztak:  

a nyugati képződmény, többek között a Balaton, míg a keleti rendszer, Hortobágy 

térségében okozott forgó zivatart. Utóbbiból tornádót is észleltek Hosszúpályi községtől 

északnyugatra (Horváth, 2005.). 
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   a)      b) 

    
c)       d) 

19. ábra A zivatarellipszisek vizuális megjelenítése 

Baloldal: az eredeti, feldolgozatlan radarképek:  

a) 2005. május 18. 13.15 UTC  

c) 2005. május 18. 16.00 UTC 

Jobboldal: a TITAN eljárással nyert ellipszisek láthatók az adott időpontokra (b) és (d). 
Nminlimit = 5 radarpixel (20 km2), Rminlimit = 45 dBZ 

 

A vizsgálatunk során azt tapasztaltuk, hogy  

 a hosszan elnyúló konvektív láncokon keletkező zivatarok nyújtott ellipszis 

alakzattal közelíthetők, 

 a konvektív vonalakon kialakult zivatarok többnyire izolált, viszonylag kerekded 

alakú ellipszisek, 
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 a viszonylag kis kiterjedésű, konvektív rendszerekhez nem köthető, izolált 

zivatarok körszerű ellipszisekkel jeleníthetők meg és 

  a szupercellás zivatarok kiterjedt, körhöz hasonlító, és magas átlagos reflektivitású 

ellipszisekkel modellezhetők. 

 

A grafikus megjelenítéssel az eljárás hatékonysága és jósága is tesztelhető volt. 

Nagyszámú radarkép megjelenítése és kiértékelése alapján elmondhatjuk, hogy  

a megjelenített ellipszisek jól illeszkedtek a zivatarcellákra. Azonban az egymáshoz közeli 

és vonalba rendeződött zivatarok esetén az egyetlen, kiterjedtebb ellipszis bizonyult a 

legjobb megjelenítésnek, ekkor viszont az alacsonyabb reflektivitású részek is belekerültek  

az ellipszisbe. A reflektivitási küszöb növelésével ez a hatás jelentősen csökkenthető volt. 

 

3.2.4. A zivatarellipszis áthelyeződésének vizsgálata 
 

A TITAN segítségével előállítható váltak a zivatarellipszisek mind a 15 perces, 

mind az 1 perces, kompozit radarképekre. Az áthelyeződések elemzésénél egyértelműen  

a finomított változatot volt érdemes használni. Az ellipsziseket egymással megfeleltető 

eljárásunk a középpontok egymáshoz viszonyított helyzetét, illetve a megfelelően közel 

eső ellipszisek pixelszámait hasonlította össze. Megvizsgáltuk, hogy egy adott időpontban 

megjelent objektum környezetében (a nagytengely kb. kétszeresén belül) mennyi ellipszis 

volt a következő radarképeken. Az eljárás lényege az volt, hogy a nagyon finom felbontás 

miatt, a hasonló méretű objektumokat ugyanannak tekinthettük. Jellemzően az alábbi 

helyzetek adódtak: 

 ha az új képen egyet találtunk is és a méretben sem volt jelentős különbség, akkor 

ugyanannak vettük, viszont ha egyet találtunk, de jelentősebben megváltozott  

a méret, akkor azt már újnak tekintettük,  

 ha a következő képen egyet sem találtunk, akkor az eredetit megszűntnek 

tekintettük, 

 ha a következő időlépcsőben egynél többet detektáltunk, akkor azt vettük az újnak, 

amelynek jelentősen eltért a pixelszáma (általában a kisebb(ek) voltak az újak,  

a nagyobbak a régiek), 

 ha már az eredeti képen is több objektum volt egymást közelében, akkor a méretben 

alig különböző(ke)t tekintettük ugyanannak. 
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Ezzel az eljárással a zivatarellipszisek áthelyeződése folyamatosan követhetővé vált, így  

az objektumokat figyelemmel kísérhettük a kialakulásuktól a megszűnésükig, míg  

a pályájukat a HAWK alkalmazással is megjeleníthettük. A 20. ábrán a 2008. július 14-én 

megjelenő, nagyon heves ellipszisek nyomvonalait láthatjuk, a színezés az ellipszisek 

kialakulásának idejét szemlélteti. A „zivatarkarmos” képen nagyon szépen kirajzolódik  

a hosszú életű szupercella vagy „Transzpannon szörnyeteg” (Csonka és Kolláth, 2008) 

hazánkat átszelő pályája. A nap részletesebb leírását a 4.3.3. alfejezetben találhatjuk meg. 

 

 

20. ábra Nagyon heves zivatarellipszisek útvonalai 2008. 07. 14-én  
A színek a megjelenés idejét szemléltetik: a legkorábban megjelent objektumok sötétkékek,  

míg a későbbiek világosabb kék, majd zöldes színűek.  

Nminlimit = 5 radarpixel, Rminlimit = 50 dBZ 

 

Emellett számos hasznos információt nyerhettük a mozgó ellipszisekről, ezek közül 

részletesen az élettartamot, a megtett távolságot, átlagsebességet, illetve az eltérési szöget 

vizsgáltuk meg. Utóbbi megadta, hogy egy adott objektum mekkora szögben térült el  

a kezdeti, azaz az 1. és 2. időlépcsők által kijelölt iránytól, a teljes élettartalomra összegzett 

szög számítását a 21. ábra mutatja be. Amint láthattunk (lásd 2.2.3. alfejezet),  

a jelentősebb eltérülés elsősorban a szupercellák sajátossága. Kutatásunkban a hosszú 

élettartalmú, nagy reflektivitású képződményekre összpontosítottunk. 
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21. ábra A zivatarellipszisek eltérési szögeinek számítása 
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4. ZIVATARKLIMATOLÓGIAI EREDMÉNYEK, ILLETVE  

A NAGY CSAPADÉKÚ, KONVEKTÍV IDŐSZAKOK ÉS 

RENDSZEREK VIZSGÁLATA 
 

Ebben a fejezetben először a zivatarellipszisek és zivataros napok fajtáit, illetve 

azok idő- és térbeli eloszlásait, sajátosságait mutatjuk be. Ezután az objektumok 

áthelyeződési, élettartalmi statisztikáit ismertetjük, majd a nagy (legalább 50 mm-nyi) 

csapadékot okozó, konvektív időszakokkal és rendszerekkel kapcsolatos eredményeink 

következnek. Ezeket a vizsgálatokat a radarok által lefedett, magyarországi, illetve 

közvetlenül szomszédos területekre végeztük el a 2004-2012-es periódusra. A fejezetet  

az esettanulmányokkal zárjuk.  

 

 

4.1. A zivatarellipszisek és a zivataros napok statisztikai elemzései 
 

4.1 1. A heves, nagyon heves és extrém heves zivatarellipszisek és zivataros napok 
 

Hevesnek tekintettünk egy zivatarellipszist, ha az objektum horizontális mérete 

legalább 5 pixel (20 km2) nagyságú volt, továbbá az ellipszis pontjai közül legalább 5 pixel 

reflektivitása elérte a 45 dBZ-s küszöbértéket, azaz Nminlimit = 5 radarpixel, míg Rminlimit = 

45 dBZ. Az utóbbi küszöbérték 50, majd 55 dBZ-re való emelésével a nagyon, illetve  

az extrém heves konvektív objektumok álltak elő. 

 

Heves/nagyon heves/extrém heves zivataros napnak tekintettük azt a naptári napot, 

amikor minimum egy heves/nagyon heves/extrém heves zivatarellipszist találtunk.  

 

4.1.2. A zivataros napok számai és időbeli eloszlásai 
 

A 3. táblázat a zivataros napok számát mutatja be, éves bontásban. Mindhárom 

kategóriában a 2007-es év rendelkezik a legnagyobb értékekkel, míg a legkevesebb heves 

és nagyon heves zivataros nap 2012-ben, a legkisebb számú extrém heves zivataros nap 

2005-ben volt. Figyelemreméltó, hogy a teljes időszak során évente átlagosan 158 heves, 

103 nagyon heves és 46 extrém heves zivataros napot találtunk. 
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Év Heves zivataros napok 
száma 

Nagyon heves zivataros 
napok száma 

Extrém heves zivataros 
napok száma 

2004 189 116 44 
2005 188 101 26 
2006 169 107 38 
2007 190 121 69 
2008 142 94 40 
2009 142 102 45 
2010 141 93 53 
2011 136 99 52 
2012 122 90 43 
Átlag 158 103 46 

3. táblázat A heves, a nagyon heves és az extrém zivataros napok évek szerinti száma 

 

A 22. ábrán és 4. táblázatban a heves, a 23. ábrán és az 5. táblázatban a nagyon heves, 

míg a 24. ábrán és a 6. táblázatban az extrém heves zivataros napok időbeli eloszlásait 

szemléltetjük. Az ábrákon a teljes periódusra összesített adatokat mutatjuk be, míg  

a táblázatokban az évekre lebontott, havi statisztikákat láthatjuk. Az összesített maximum  

júliusra esett, de nem sokkal maradt le a két másik nyári hónap és a május. Az április és  

a szeptember már jóval szerényebb értékekkel rendelkezett. Érdekeség, hogy a többi 

hónapban is előfordultak ilyen napok, itt viszonylag kiegyenlített az eloszlás, de az ekkor 

detektált ellipszisek egy része, összevetve az OMSZ Napijelentéseivel és a szomszédos 

országok információival, zajnak bizonyult. Az előző fejezetben ismertetett zajszűrési 

módszerek ellenére még mindig maradhattak hamis célok, azaz „találtunk” ellipsziseket, de 

a megfigyelések alapján nem volt a vizsgált térségben zivatartevékenység. Főként  

a 2004-es és a 2005-ös évek téli hónapjaiban fordultak elő hamis célok, később már 

jelentősen csökkent a zajok száma, ez megmutatkozik a táblázatokban is. Szintén kissé 

torzíthatta az eredményeket, hogy adatkimaradás miatt olykor nem volt teljes a kompozit 

kép.  

 



45 
 

 
22. ábra A heves zivataros napok éven belüli, összesített eloszlása  

a teljes (2004-2012-es) időszakra 

 

A viszonylag szoros összesített eredmények is sejtetik, hogy nem mindig a július volt  

a legzivatarosabb hónap. Többször előfordult júniusi és augusztusi maximum, sőt 2010-

ben májusban detektáltuk a legtöbb heves zivataros napot, ekkor egy híján a hónap összes 

napján találtunk ellipszist. Egyedül a 2006-os év augusztusáról mondhattuk el, hogy 

minden napja zivataros volt.  

 

Év Jan. Feb. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 
2004 1 11 8 15 24 26 28 27 16 11 12 10 
2005 23 14 16 14 21 21 28 27 15 6 2 1 
2006 1 1 4 20 26 26 25 31 13 6 7 9 
2007 12 15 8 8 27 29 28 27 18 7 8 3 
2008 6 7 3 13 25 28 27 20 5 5 1 2 
2009 2 1 0 10 22 24 25 25 15 9 6 3 
2010 1 1 4 7 30 21 27 26 15 2 5 2 
2011 2 1 4 12 21 25 28 26 12 1 1 3 
2012 0 0 0 9 22 25 28 18 12 6 2 0 

4. táblázat A heves zivataros napok eloszlása az egyes hónapokban 
A maximumokat külön kiemeltük. 
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23. ábra A nagyon heves zivataros napok éven belüli, összesített eloszlása  

a teljes (2004-2012-es) időszakra 

 

A nagyon heves zivataros napoknál is hasonló eloszlást kaptunk, bár a május kissé 

lemaradt. Ebben az esetben a maximumok már minden évben a nyári hónapokra estek.  

A téli időszakban különösen szembetűnő a zajokkal terhelt 2004-es február és a 2005-ös 

január.  

 

Év Jan. Feb. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 
2004 1 6 4 4 17 24 23 22 4 3 4 4 
2005 10 4 4 6 14 14 22 17 9 0 1 0 
2006 0 1 0 13 11 19 21 26 4 5 2 5 
2007 4 0 1 3 24 27 25 26 8 1 2 0 
2008 1 2 0 7 15 26 21 16 4 2 0 0 
2009 1 1 0 3 16 18 21 24 10 3 3 2 
2010 0 0 2 1 19 18 23 23 6 1 0 0 
2011 0 0 1 5 16 23 26 19 7 0 2 0 
2012 0 0 0 2 15 23 25 15 6 4 0 0 

5. táblázat A nagyon heves zivataros napok statisztikája az egyes hónapokban 
A maximumokat külön kiemeltük. 
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24. ábra Az extrém heves zivataros napok éven belüli, összesített eloszlása  

a teljes (2004-2012-es) időszakra 

 

Az extrém heves zivataros napoknál még szorosabb lett a verseny a két nyári hónap között, 

míg a május és az augusztus kissé jobban lemaradt. Figyelmet érdemel a 2007-ben 

detektált kettős maximum, a 21-es értékek rendkívül zivataros hónapokról tanúskodnak. 

 

Év Jan. Feb. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 
2004 0 1 0 0 6 14 9 12 1 1 0 0 
2005 4 3 0 0 3 3 8 4 1 0 0 0 
2006 0 0 0 3 5 12 11 7 0 0 0 0 
2007 0 0 0 0 15 21 10 21 1 1 0 0 
2008 0 0 0 2 6 14 8 7 2 1 0 0 
2009 1 1 0 0 5 8 9 14 3 1 2 1 
2010 0 0 1 0 7 11 20 13 1 0 0 0 
2011 0 0 0 0 10 11 17 11 3 0 0 0 
2012 0 0 0 0 5 13 19 5 0 1 0 0 

6. táblázat Az extrém heves zivataros napok statisztikája az egyes hónapokban 
A maximumokat külön kiemeltük. 
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4.1.3. A zivatarellipszisek számai és időbeli eloszlásai 
 

A 7-9. táblázatok a különféle zivataros napokon, a 15 perces felbontású képeken 

detektált ellipszisek számait, illetve azok időbeli eloszlásait mutatják be. 

 Év 
Nem zivatarszezonos 

ellipszisek 
Zivatarszezonos 

ellipszisek 
Összes 
ellipszis 

száma %-os aránya  száma %-os aránya  száma %-os aránya  
2004 432 4,06 10218 95,94 10650 100,00 
2005 795 8,71 8334 91,29 9129 100,00 
2006 222 1,49 14691 98,51 14913 100,00 
2007 225 0,99 22484 99,01 22709 100,00 
2008 125 0,91 13564 99,09 13689 100,00 
2009 496 3,96 12021 96,04 12517 100,00 
2010 91 0,42 21456 99,58 21547 100,00 
2011 90 0,47 19249 99,53 19339 100,00 
2012 277 2,20 12315 97,80 12592 100,00 

Összes 2753 2,01 134332 97,99 137085 100,00 
Átlag 306 2,58 14926 97,42 15232 100,00 

7. táblázat  A heves zivataros napokon detektált zivatarellipszisek számai és arányai  

a 2004-2012-es időszakban 
Zivatarszezon: április-szeptember, nem zivatarszezon: többi hónap 

 

 Év 
Nem zivatarszezonos 

ellipszisek 
Zivatarszezonos 

ellipszisek 
Összes 
ellipszis 

száma %-os aránya  száma %-os aránya száma %-os aránya 
2004 60 2,47 2367 97,53 2427 100,00 
2005 86 5,54 1465 94,46 1551 100,00 
2006 34 0,99 3413 99,01 3447 100,00 
2007 29 0,49 5847 99,51 5876 100,00 
2008 20 0,57 3467 99,43 3487 100,00 
2009 103 3,56 2789 96,44 2892 100,00 
2010 15 0,23 6466 99,77 6481 100,00 
2011 9 0,17 5367 99,83 5376 100,00 
2012 67 2,20 2973 97,80 3040 100,00 

Összes 423 1,22 34154 98,78 34577 100,00 
Átlag 47 1,80 3795 98,20 3842 100,00 

8. táblázat  A nagyon heves zivataros napokon detektált zivatarellipszisek számai és 

arányai a 2004-2012-es időszakban 
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Amint látható, a zivatarellipszisek döntő többsége (átlagosan kb. 97-98%-a) a zivataros 

napokhoz hasonlóan, az április-szeptember közötti, ún. zivatarszezonos periódusban 

fordult elő. 

 

 Év 
Nem zivatarszezonos 

ellipszisek 
Zivatarszezonos 

ellipszisek 
Összes 
ellipszis 

száma %-os aránya  száma %-os aránya  száma %-os aránya  
2004 12 3,59 322 96,41 334 100,00 
2005 9 9,00 91 91,00 100 100,00 
2006 0 0,00 326 100,00 326 100,00 
2007 2 0,29 697 99,71 699 100,00 
2008 4 0,86 461 99,14 465 100,00 
2009 33 8,07 376 91,93 409 100,00 
2010 1 0,13 770 99,87 771 100,00 
2011 0 0,00 649 100,00 649 100,00 
2012 4 1,41 280 98,59 284 100,00 

Összes 65 1,61 3972 98,39 4037 100,00 
Átlag 7 2,59 441 97,41 449 100,00 

9. táblázat  Az extrém heves zivataros napokon detektált zivatarellipszisek számai és 

arányai a 2004-2012-es időszakban 
 

Különösen sok ellipszist találtunk a 2007-es, 2010-es és a 2011-es években, míg  

a legkevesebb objektum 2005-ben volt. Feltűnő, hogy a zajosabb 2004-es és 2005-ös 

esztendőkben kissé nagyobbak a nem zivatarszezonos ellipszisek számai és arányai.  

A 2009-es év is viszonylag magasabb értékekkel képviselteti magát, de ekkor valóban 

gyakrabban fordultak elő zivatarok a hideg félévben (pl. karácsonykor és szilveszterkor).  

 

A zivataros napokat a detektált ellipszisek száma alapján tovább csoportosítottuk. 

Nagy ellipszisszámúnak neveztünk egy adott napot, ha legalább 50 cellát találtunk, míg  

a küszöbérték 100-ra történő emelésével a rendkívül nagy ellipszisszámú napok álltak elő. 

A különféle típusok évek szerinti eloszlását a 10. táblázat mutatja be. 
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Év 

Nagy ellipszisszámú Rendkívül nagy ellipszisszámú  

heves  nagyon 
heves 

extrém 
heves heves  nagyon 

heves 
extrém 
heves 

zivataros napok száma zivataros napok száma 
2004 57 12 1 34 6 0 
2005 45 10 0 30 2 0 
2006 61 18 1 39 13 0 
2007 75 40 1 59 19 0 
2008 65 20 2 42 12 0 
2009 62 15 1 42 4 0 
2010 67 35 2 54 20 1 
2011 72 32 3 53 16 0 
2012 54 23 0 36 8 0 
Átlag 62 23 1 43 11 0 

10. táblázat  A nagy (cellák száma ≥ 50 ) és a rendkívül nagy (cellák száma ≥ 100) 

ellipszisszámú zivataros napok évek szerinti megoszlása  

a 2004-2012-es időszak zivatarszezonos periódusaiban 

 

Dátum 
A detektált heves 
zivatarellipszisek 

száma 

Az adott nap hazai szinoptikai helyzetének  
rövid leírása az ECMWF analízise alapján 

2004. 06. 20. 513 Észak-európai ciklonhoz tartozó hidegfront 
2005. 07. 11. 405 Sekély ciklon térségük fölött 
2006. 07. 22. 875 Kis nyomásgradiensű, ciklonális mező 
2007. 08. 20. 1115 Északnyugati ciklonhoz kapcsolódó hidegfront 
2008. 06. 11. 906 Észak-európai ciklonhoz tartozó hidegfront 
2009. 08. 03. 785 Hullámzó frontrendszer 
2010. 06. 14. 1098 Északkelet-európai ciklonhoz tartozó frontrendszer 
2011. 07. 11. 902 Közép-európai sekély légörvény hidegfrontja 
2012. 07. 29. 714 Északnyugat-európai ciklonhoz tartozó hidegfront 

11. táblázat  Az egyes években előforduló legnagyobb ellipszisszámú  

heves zivataros napok sajátosságai  

a 2004-2012-es időszak zivatarszezonos periódusaira 
A szinoptikai leírás az adott nap 12 UTC-s ECMWF-analízis alapján készült. 
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Látható, hogy a maximumok a 2007-es és a 2010-es években, míg a legalacsonyabb 

értékek 2004-ben, 2005-ben és 2012-ben voltak. Érdekesség, hogy rendkívül nagy 

ellipszisszámú, extrém heves zivataros napot egyedül 2010-ben találtunk (ez 2010. június 

14-e volt). 

 

Az egyes években előforduló legnagyobb ellipszisszámú napok sajátosságait  

a 11-13. táblázatok szemléltetik. Az objektumok száma mellett az adott napra vonatkozó 

szinoptikai leírást is feltüntettek, ehhez az ECMWF (European Centre for Medium-Range 

Weather Forecast) modell 12 UTC-s analíziseit használtuk föl. Ismét szembetűnő, hogy  

a legkisebb értékek minden esetben 2005-ben fordultak elő. További érdekesség, hogy 

csak három évben estek ugyanazokra a napokra a maximumok. A legtöbb ilyen nap a nyári 

hónapokban fordult elő, kivéve az egyik 2006-os csúcstartót, amely májusi lett. 
 

Dátum 

A detektált  
nagyon heves 

zivatarellipszisek 
száma 

Az adott nap hazai szinoptikai helyzetének  
rövid leírása az ECMWF analízise alapján 

2004. 07. 10. 211 Észak-európai légörvényhez tartozó hidegfront 
2005. 08. 01. 163 Hullámzó frontrendszer 
2006. 07. 22. 302 Kis nyomásgradiensű, ciklonális mező 
2007. 08. 20. 518 Északnyugati ciklonhoz kapcsolódó hidegfront 
2008. 06. 11. 254 Észak-európai ciklonhoz tartozó hidegfront 
2009. 08. 03. 298 Hullámzó frontrendszer 
2010. 06. 14. 527 Északkelet-európai ciklonhoz tartozó frontrendszer 
2011. 07. 11. 409 Közép-európai sekély légörvény hidegfrontja 
2012. 06. 10. 201 Északi ciklonális zónához tartozó frontrendszer 

12. táblázat  Az egyes években előforduló legnagyobb ellipszisszámú  

nagyon heves zivataros napok sajátosságai  

a 2004-2012-es időszak zivatarszezonos periódusaira 
A szinoptikai leírás az adott nap 12 UTC-s ECMWF-analízis alapján készült. 

 

Fontos megjegyezni, hogy az abszolút rekorder nap a heves zivataros típusnál 2007. 

augusztus 20-a volt 1115 objektummal, míg a másik két esetben 2010. június 14-én 

detektáltuk a legtöbb ellipszist, szám szerint 527, illetve 139 darabot. 

Összehasonlításképpen, a zivatarszezonos időszakban átlagosan körülbelül 118 heves,  
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82 nagyon heves, míg hozzávetőlegesen 20 extrém heves zivatarellipszis fordult elő egy 

adott zivataros napon. A szinoptikus helyzeteknél a hidegfrontos, másodsorban a sekély 

ciklonos szituációk jellemezték a rekorder napokat. 

 

Dátum 

A detektált  
extrém heves 

zivatarellipszisek 
száma 

Az adott nap hazai szinoptikai helyzetének  
rövid leírása az ECMWF analízise alapján 

2004. 07. 09. 57 Észak-európai légörvényhez kapcsolódó hidegfront 
2005. 08. 01. 29 Hullámzó frontrendszer 
2006. 05. 11. 91 Sekély ciklon térségük közelében 
2007. 08. 20. 83 Északnyugati ciklonhoz kapcsolódó hidegfront 
2008. 06. 24. 57 Észak-európai légörvény hidegfrontja 
2009. 08. 03. 56 Hullámzó frontrendszer 
2010. 06. 14. 139 Északkelet-európai ciklonhoz tartozó frontrendszer 
2011. 06. 23. 58 Észak-európai ciklonoz kapcsolódó hidegfront 
2012. 06. 10. 40 Északi ciklonális zónához tartozó frontrendszer 

13. táblázat  Az egyes években előforduló legnagyobb ellipszisszámú  

extrém heves zivataros napok sajátosságai  

a 2004-2012-es időszak zivatarszezonos periódusaira 
A szinoptikai leírás az adott nap 12 UTC-s ECMWF-analízis alapján készült. 

 

A zivatarellipszisek időbeli eloszlásánál a napi meneteket is megvizsgáltuk. A 15 

perces felbontással detektált objektumok összesített, zivatarszezonos periódusra vonatkozó 

számát a 25. ábra mutatja be. A reggeli, kora délelőtti (UTC szerinti 5-7, magyar időben  

7-9 óra körüli) minimumokat követően igen gyors emelkedést tapasztaltunk, a tetőzés  

a késő délutáni időszakra, helyi időben 17 óra környékére esett. Ezután eleinte nagyobb, 

majd éjszakától már kisebb mértékű csökkenéssel értük el a legkevésbé aktív periódust.  

A küszöbérték emelésével a görbe csúcsossága kissé csökkent, míg az időbeli eloszlás alig 

változott. A szélsőértékek statisztikáját a 14. táblázat foglalja össze. Az eredményeink 

alapvetően összhangban voltak a szinoptikai tapasztalatokkal, azonban a közismert hajnali 

másodmaximum valószínűleg a magas reflektivitási küszöbértékek miatt nem jelent meg 

(Szász et. al., 2007).  
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25. ábra A heves (45 dBZ), nagyon heves (50 dBZ) és az extrém heves (55 dBZ) 

zivatarellipszisek összesített számainak, 15 perces felbontású napi menetei UTC-ben, 

a 2004-2012-es időszak zivatarszezonos időszakaira 
(a helyi idő = UTC + 2 óra) 

 

Küszöbérték 
(dBZ) 

Minimum Maximum 

ideje 
detektált 

objektumok 
száma 

ideje 
detektált 

objektumok 
száma 

45 6:30, 7:15 99 14:45 686 
50 6:30 23 14:30 383 
55 5:00 2 14:30,15:30 88 

14. táblázat  A zivatarellipszisek napi meneteiben észlelt szélsőértékek UTC-ben  

a 2004-2012-es időszak zivatarszezonos időszakaira 
(a helyi idő = UTC + 2 óra) 
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4.2. A zivatarstatisztika-térképek 
 

4.2.1. A zivatarstatisztika-térkép előállítása 
 

Rendelkezésünkre álltak az OMSZ 2004-2012-es időszakra vonatkozó 15 perces,  

Magyarországot és a szomszédos területeket lefedő, ún. országos kompozit radarképei, 

illetve az ezeken megjelenített, ismert tulajdonságú zivatarellipszisek. Vizsgálatunkhoz 

elsősorban a radarképeken talált ellipszisek középpontjainak földrajzi koordinátáira volt 

szükség. Számítógépes programunk segítségével az ellipszisek középpontjait egy netCDF 

(network Common Data Format) formátumú fájlban definiált ún. klímarács pontjaihoz 

rendeltük. A klímarács 18 x 18 km-es felbontású gömbi négyszögekből állt. Az egyes 

rácspontok földrajzi koordinátáit és a konstans értékű rácstávolságokat ismertük. Mivel  

a rácstávolság nem volt túl nagy, ezért a gömbi négyszögeket négyzetekkel közelítettük. 

Egy klímarácspont környezetén olyan négyzet alakú tartományt értünk, amelynek 

középpontjában a rácspont áll és oldalainak hossza a rácsállandókkal egyenlő.  

 

Az eljárás során minden egyes, radarképen talált zivatarellipszishez hozzárendeltük 

a megfelelő klímarácsbeli pontot. Több radarképre lefuttatva a programot, az adott 

időszakra és területre vonatkozó zivatarstatisztika-térképet kaptuk meg.  

A zivatarstatisztika-térkép megmutatja, hogy egy vizsgált időszakban, a 18 x 18 km-es 

térbeli felbontású rácshálózaton hol és hányszor talált a program-rendszer (felismerő, 

megjelenítő és hozzárendelő alkalmazások együttese) ellipszisközéppontot.  

 

4.2.2. Zivatarstatisztika-térképek a teljes időszakra 
 

Az előző alfejezetekben láthattuk, hogy a zivatarellipszisek és napok döntő 

többsége a zivatarszezonos időszakban fordult elő, de a nem zivatarszezonos periódus 

eredményei is figyelmet érdemeltek. Utóbbiaknál a hideg félévben fellépő objektumok 

mellett a zajjal terhelt területek is kirajzolódtak. Így mindkét félévet bemutatjuk, 

természetesen a zivatarszezonos időszakok részletesebb tárgyalást kapnak. Az alábbiakban 

közzétett zivatarstatisztika-térképek nagyobb méretben megtekinthetők a Mellékletben  

(7. fejezet).  
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a)            b) 

26. ábra A heves zivatarellipszisek összesített, térbeli eloszlása  

a 2004-2012-es periódus a) zivatarszezonos, b) nem zivatarszezonos időszakaiban. 
A feltüntetett értékek az adott térrészben megjelenő zivatarellipszisek számait mutatják.  

A piros körrel megjelölt területek egyértelműen zajoknak tekinthetőek. 

A képek nagyobb méretben az I.-II. mellékletben találhatók meg.  

 

A 26-28. ábrákon a teljes időszakra vonatkozó, a 45, 50 és 55 dBZ-s 

küszöbértékkel számolt térképeket mutatjuk be, a bal oldaliak a zivatarszezonos, a jobb 

oldalon lévők a nem zivatarszezonos periódusokra vonatkoznak. A térképeken 

szembetűnő, hogy a minimumok az északnyugati, illetve a déli, délkeleti területeken 

voltak. Ennek főként méréstechnikai oka lehetett: a radarállomásoktól messzebb fekvő 

területeken a lokátorokhoz közelebb eső, erős jelű objektumok árnyékoló hatása 

csökkenthette a detektált ellipszisek számát. Ezen felül az észak-északnyugati alacsonyabb 

értékek szinoptikai okokra is visszavezethetők. A hevesebb zivatarok, zivatarrendszerek 

jelentékeny részéért felelős (Horváth et al., 2008), északnyugatról érkező hidegfrontokat  

a talajközelben gyakorta megelőzte a hideg levegő beáramlása, amely a Kisalföldön 

szétáradva stabilizálhatta a légkör alsó rétegeit, jelentősen lerontva  

a heves konvekció lehetőségeit. A fronton esetlegesen kialakuló konvektív képződmények 

viszonylag gyorsan átszaladhattak a térség fölött. Érdekesség, hogy az extrém ellipszisek 

esetében a déli, délkeleti minimum kevésbé volt markáns, ehelyett a közép-nyugati 

országrészben rajzolódott ki egy alacsony értékekkel rendelkező sáv. 
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a)            b) 

27. ábra A nagyon heves zivatarellipszisek összesített, térbeli eloszlása  

a 2004-2012-es periódus a) zivatarszezonos, b) nem zivatarszezonos időszakaiban. 
A képek nagyobb méretben az III.-IV. mellékletben találhatók meg. 

A piros körrel megjelölt területek egyértelműen zajoknak tekinthetőek.  

 

  

a)            b) 

28. ábra Az extrém heves zivatarellipszisek összesített, térbeli eloszlása  

a 2004-2012-es periódus a) zivatarszezonos, b) nem zivatarszezonos időszakaiban. 
A képek nagyobb méretben az V.-VI. mellékletben találhatók meg. 

A piros körrel megjelölt terület egyértelműen zajnak tekinthető.  

 

Az előfordulási maximumokat hazánk északkeleti, közép-északi, illetve délnyugati 

területein találtuk. Utóbbi szépen kirajzolta a hidegfrontok vagy ciklonok előoldalán 

kialakuló és délnyugat felől érkező zivatarok, zivatarrendszerek útjait. Az Alföldön 

gyakran megfigyelhető, hogy ha a kellően felhevült területek fölé nedvesség advektálódik 

és összeáramlás alakul ki, akkor robbanásszerűen beindul a heves konvekció. Az északi 

maximumok főként a domborzat okozta trigger hatással magyarázhatóak, bár  

az orográfia kisebb mértékben délnyugaton, illetve az Alföld tagoltabb részein is szerepet 

kaphatott. Fontos megjegyezni, hogy a radarállomások környékén észlelt értékek egy 
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részét valószínűleg zajok vagy jelfelerősödések okozhatták, amelyeket a nem 

zivatarszezonos időszakban detektáltakkal ellentétben sokkal nehezebb kiszűrni. Továbbá 

a lokátorokhoz közelebb eső területeknél alig jelentkezett az árnyékoló hatás. Látható, 

hogy a reflektivitási küszöb emelésével alig módosultak a maximumok helyei. 

 

A nem zivatarszezonos térképeken markánsan kirajzolódtak a környezetükhöz képest 

kiugróan magas értékekkel jelentkező zajok. Amint már az előző alfejezetekben is írtuk,  

a különféle szűrési eljárások ellenére főként a korai, 2004-es és 2005-ös évek voltak  

zajosak, leginkább a január és a február. 

 

4.2.3. Zivatarstatisztika-térképek az egyes évek zivatarszezonos időszakaira 
 

  
a)     b) 

 
c) 

29. ábra A 2004-es év zivatarszezonos időszakában detektált  

a) heves, b) nagyon heves és c) extrém heves zivatarellipszisek térbeli eloszlása  
A képek nagyobb méretben a VII.-IX. mellékletben kerültek elhelyezésre. 

 

2004-ben a maximumok az északkeleti tájakon, míg a minimumok északnyugaton és 

középen voltak. A nem viharszezonos térképeken bemutatott bakonyi zaj sajnos ebben  

a periódusban is gyakran jelentkezett (29. ábra).  
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A 2005-ös év mérsékeltebb számokat mutatott fel (30. ábra). Ebben az évben kissé 

markánsabb lett a délnyugati maximum és az északkeleti csúcsértékek is nyugatabbra 

tolódtak. Érdekesség, hogy az északnyugati minimumterület mellett a legkeletebbi 

országrész is alacsony számértékeket vonultatott föl.  
 

  
a)     b) 

 
c) 

30. ábra A 2005-ös év zivatarszezonos időszakában detektált  

a) heves, b) nagyon heves és c) extrém heves zivatarellipszisek térbeli eloszlása 
A képek nagyobb méretben a X.-XII. mellékletben kerültek elhelyezésre. 

 

2006-ban már magasabb értékek jelentkeztek az előző évhez képest, miközben sokkal 

markánsabban rajzolódott ki a közép-északi maximum, ellenben megmaradt  

az északnyugati minimum (31. ábra).  

 

Az előző alfejezetekben láthattuk, hogy a 2007-es esztendő a legzivatarosabbak közé 

tartozott, ez jól megmutatkozik a sötétebb tónusú térképeken (32. ábra). Még az extrém 

ellipszisek esetében is viszonylag magas értékeket láthatunk. Ezt az évet a délnyugati,  

a közép-északi és az északkeleti maximumok, illetve az északnyugati és a délkeleti 

minimumok jellemezték.  
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a)     b) 

 
c) 

31. ábra A 2006-os év zivatarszezonos időszakában detektált  

a) heves, b) nagyon heves és c) extrém heves zivatarellipszisek térbeli eloszlása 
A képek nagyobb méretben a XIII.-XV. mellékletben kerültek elhelyezésre. 

 

  
a)     b) 

 
c) 

32. ábra A 2007-es év zivatarszezonos időszakában detektált  

a) heves, b) nagyon heves és c) extrém heves zivatarellipszisek térbeli eloszlása 
A képek nagyobb méretben a XVI.-XVIII. mellékletben kerültek elhelyezésre. 
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a)     b) 

 
c) 

33. ábra A 2008-as év zivatarszezonos időszakában detektált  

a) heves, b) nagyon heves és c) extrém heves zivatarellipszisek térbeli eloszlása 
A képek nagyobb méretben a XIX-XXI. mellékletben kerültek elhelyezésre. 

 

  
a)     b) 

 
c) 

34. ábra A 2009-es év zivatarszezonos időszakában detektált  

a) heves, b) nagyon heves és c) extrém heves zivatarellipszisek térbeli eloszlása 
A képek nagyobb méretben a XXII-XXIV. mellékletben kerültek elhelyezésre. 
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2008-ban ismét visszafogottabb, átlagos zivataraktivitást mutató számokat láthatunk,  

a nyugati maximum kissé északabbra tolódott, így a minimumok is valamelyest keletebbre 

fordultak elő (33. ábra).  

 

Az átlagosnál kissé visszafogottabb zivataraktivitású 2009-es esztendőben különösen 

hangsúlyossá váltak az északkeleti és a délnyugati maximumok (34. ábra).  

 

  
a)     b) 

 
c) 

35. ábra A 2010-es év zivatarszezonos időszakában detektált  

a) heves, b) nagyon heves és c) extrém heves zivatarellipszisek térbeli eloszlása 
A képek nagyobb méretben a XXV-XXVII. mellékletben kerültek elhelyezésre. 

 

A 2010-es, igen csapadékos (Móring és Nagy, 2010; Ujváry és Babolcsai, 2011) esztendő  

a legzivatarosabbak közé tartozott. Figyelemreméltó, hogy a magas értékekkel rendelkező, 

így sötét tónusú térképek kevésbé voltak kontrasztosak, mint az eddigiek, gyakorlatilag 

csak a magasabb küszöbértékek esetén rajzolódtak ki markánsabban a maximumok és  

a minimumok helyei (35. ábra). 

 

A csapadékban emlékezetesen bő 2010-es évet az aszályos 2011-es esztendő követte 

(OMSZ Éghajlati Adatbázisa, 2013). Ennek ellenére viszonylag sok zivatarellipszist 

detektáltunk, valószínűleg az előző évről „megmaradt” nedvességnek, illetve az erős 
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besugárzásnak köszönhetően. Ebben az évben ismét jobban kirajzolódik a délnyugati és  

az északkeleti maximum, miközben az előfordulási minimumokat nem északnyugaton, 

hanem főként délkeleten találtuk (36. ábra).  
 

  

a)     b) 

 

c) 

36. ábra A 2011-es év zivatarszezonos időszakában detektált  

a) heves, b) nagyon heves és c) extrém heves zivatarellipszisek térbeli eloszlása 
A képek nagyobb méretben a XXVIII-XXX. mellékletben kerültek elhelyezésre. 

 

2012, szintén aszályos év (OMSZ Éghajlati Adatbázisa, 2013), az átlagosnál gyengébb 

zivataraktivitású volt, ez jól megmutatkozott a térképeken. A délnyugati és az északkeleti 

maximumok ismét szépen kirajzolódtak és megint a délkeleti tájak lettek a legkevésbé 

zivatarosak (37. ábra). 
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a)     b) 

 
c) 

37. ábra A 2012-es év zivatarszezonos időszakában detektált  

a) heves, b) nagyon heves és c) extrém heves zivatarellipszisek térbeli eloszlása 
A képek nagyobb méretben a XXXI-XXXIII. mellékletben kerültek elhelyezésre. 

 

 

4.3. A hosszú életű zivatarellipszisek statisztikai elemzései 
 

Eszköztárunk lehetővé tette, hogy a zivatarellipszisek áthelyeződését és 

élettartalmát is elemezzük (lásd 3.2.4 alfejezet). A küszöbértékek és a vizsgált évek 

ugyanazok maradtak, azaz a szokásos 5 pixeles területi minimumértékek mellett  

az intenzitási limiteket 45, 50 és 55 dBZ-re állítottuk be, de a TREC eljárással (lásd 

3.1.3.2. alfejezet) előállított, 1 perces finomságú adatsorokkal dolgoztunk.  

 

Az elemzést szintén a 2004-2012-es időszakra végeztük el és csak azon 

zivatarellipszisek statisztikáit készítettük el, amelyek legalább egy órás élettartammal 

rendelkeztek. A feltételeknek eleget tevő objektumokat hosszú életű zivatarellipsziseknek 

neveztük el, melyekből összesen 2625 db heveset, 597 db nagyon heveset és 45 rendkívül 

heveset találtunk. 
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38. ábra A hosszú életű (legalább 1 óráig fennmaradó) heves (45 dBZ),  

nagyon heves (50 dBZ) és extrém heves (55 dBZ) zivatarellipszisek élettartam-statisztikája 

a 2004-2012-es időszakra 

 

A hosszú életű objektumokból a 60 percig fennmaradók fordultak elő a legtöbbször.  

A kezdeti tetőzést először gyorsabb, majd lassabb csökkenés követte (38. ábra). Átlagosan 

a heves zivatarellipszisek kb. 100, a nagyon heves objektumok kb. 95, míg az extrém heves 

ellipszisek kb. 86 percig éltek. 

 

A megtett távolságot bemutató, aszimmetrikus eloszlásfüggvények hozzávetőlegesen  

50 km körül tetőztek. Az értékek jelentős része a 40-80 km-es tartományban volt, de 

előfordultak különösen hosszú pályák is (39. ábra). Átlagosan a heves objektumok  

kb. 70 km-es, a nagyon és az extrém heves ellipszisek kb. 67 km-es utat tettek meg. 

 

A kezdeti irányoktól való eltérülés vizsgálata is érdekes eredményeket hozott.  

A pozitív értékek a jobbra, a negatív értékek a balra eltérést mutatják. Az eltérési szöget 

eloszlása általában szimmetrikus volt, különösen a 45 és az 50 dBZ-vel számolt 

objektumoknál. A maximumok közvetlenül 0 fok körül szóródtak, de a cellák kb. 23%-a 
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40 foknál nagyobb szögben tért el (jobbra vagy balra), míg az ellipszisek kb. 13%-a 

abszolút értékben 60 fokot meghaladó eltérési szögekkel rendelkezett. 

 

 
39. ábra A hosszú életű heves (45 dBZ), nagyon heves (50 dBZ) 

és extrém heves (55 dBZ) zivatarellipszisek megtett távolság szerinti megoszlása  

a teljes (2004-2012-es) időszakra 

 

A szupercellák egyik fő sajátossága, hogy az alapáramlástól jelentősen eltérnek, így 

ezekkel az értékekkel becslést is adhattunk a jelenségek előfordulási számaira. Tekintve  

a 9 éves idősort, illetve a 2626 detektált heves cellát, ez a 23%-os arány évente átlagosan 

67 szupercellát jelenthetett. A jobbra és balra térő cellák aránya az alacsonyabb 

pixellimiteknél közel 50-50%-os volt, míg az extrém heves ellipszisek már gyakrabban 

tértek jobbra (58-42%-os megoszlás) (40. ábra). 

 

A megtett távolság és az élettartam ismeretében a zivatarellipszisek átlagos áthelyeződési 

sebességei is meghatározhatók, az aszimmetrikus eloszlásokat a 41. ábra mutatja be.  

A maximumok jellemzően 35-45 km/h körül voltak.  
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40. ábra A jobbra vagy balra eltérő, hosszú életű, heves (45 dBZ), nagyon heves (50 dBZ) 

és extrém heves (55 dBZ) zivatarellipszisek aránya  

 

 
41. ábra A heves (45 dBZ), nagyon heves (50 dBZ) és extrém heves (55 dBZ) 

zivatarellipszisek átlagos áthelyeződési sebességinek eloszlása a teljes időszakra 

 

Érdekesség, hogy az intenzívebb zivatarellipszisek jellemzően gyorsabban mozogtak, ezt 

jól mutatja az eltoldó görbe, illetve az is, hogy az átlagértékek a heveseknél 42 km/h,  
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a nagyon heveseknél 45 km/h, míg az extrém heveseknél 49 km/h körül voltak. Az 50 és  

az 55 dBZ-s ellipsziseknél nem fordult elő 100 km/h fölötti sebességérték és csak nagyon 

kevés heves objektum mozgott gyorsabban, mint 105 km/h.  

 

Az áthelyeződési statisztikák mellett érdemes volt a mozgó zivatarellipszisek 

időbeli eloszlásait is megvizsgálni, mivel ebben az esetben a „statikus” jellegű, az összes 

ellipszist figyelembe vevő kimutatások helyett (lásd 4.1.3. alfejezetet) „dinamikus” 

szemléletű eredményeket kaptunk, ráadásul olyan objektumokra fókuszálva, amelyek  

a hosszabb élettartam miatt (is) fokozottabb veszélyt jelenthettek.  

 

Az évek szerinti megoszlást a 15. táblázatban láthatjuk, ebben az esetben is 2005-ös év 

rendelkezett a legszerényebb értékekkel, míg a legtöbb ellipszis 2010-ben fordult elő. 

Érdekesség, hogy évente átlagosan 292 heves, 66 nagyon heves és 5 extrém heves, hosszú 

életű objektum jelent meg a 9 éves időszakban. A nem zivatarszezonos időszakban nem 

találtunk hosszú életű zivatarellipsziseket, a zivatarszezonos periódus hónapjainak 

jellemzőit a 16. táblázat szemlélteti.  

 

Az áthelyeződő zivatarellipszisek számainak évek szerinti eloszlása 
  45 dBZ 50 dBZ 55 dBZ 

Év Darabszám % Darabszám % Darabszám % 
2004 161 6,13 40 6,70 3 6,67 
2005 36 1,37 13 2,18 0 0,00 
2006 347 13,22 59 9,88 1 2,22 
2007 509 19,39 92 15,41 6 13,33 
2008 304 11,58 89 14,91 11 24,44 
2009 95 3,62 23 3,85 4 8,89 
2010 611 23,28 146 24,46 14 31,11 
2011 412 15,70 102 17,09 5 11,11 
2012 150 5,71 33 5,53 1 2,22 

Összes 2625 100,00 597 100,00 45 100,00 
Átlag 292   66   5   

15. táblázat Az áthelyeződő, hosszú életű heves (45 dBZ), nagyon heves (50 dBZ) és  

extrém heves (55 dBZ) zivatarellipszisek számának évek szerinti megoszlása  

a zivatarszezonos időszakokra 
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Látható, hogy csak a nyári hónapokban, illetve májusban detektáltunk ilyen ellipsziseket,  

a legmagasabb darabszámokkal június rendelkezik. Átlagosan egy adott zivataros napon 

átlag 21 heves, 5 nagyon heves és kevesebb, mint 1 extrém heves, hosszú életű 

zivatarellipszis jelent meg. A legtöbb ellipszist 2010. június 14-én (66 heves, illetve  

4 extrém heves objektum), illetve 2007. augusztus 20-án találtuk (24 db). 

 

Az áthelyeződő zivatarellipszisek számának hónap szerinti eloszlása 
  45 dBZ 50 dBZ 55 dBZ 

Hónap Darabszám % Darabszám % Darabszám % 
Április 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Május 252 9,60 45 7,54 2 4,44 
Június 1031 39,28 236 39,53 23 51,11 
Július 805 30,67 172 28,81 15 33,33 

Augusztus 537 20,46 144 24,12 5 11,11 
Szeptember 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Összes 2625 100,00 597 100,00 45 100,00 
Átlag 438   100   8   

16. táblázat Az áthelyeződő, hosszú életű heves (45 dBZ), nagyon heves (50 dBZ) és  

extrém heves (55 dBZ) zivatarellipszisek számának hónap szerinti megoszlása  

a 2004-2012-es periódus zivatarszezonos periódusaira 

 

 

4.4. A nagy csapadékhozamú, konvektív időszakok és rendszerek vizsgálatai 
 

 A zivatarellipszisek statisztikája mellett a nagy (legalább 50 mm-nyi) csapadékot 

okozó konvektív időszakokat és rendszereket is vizsgáltuk. Ehhez az Országos 

Meteorológiai Szolgálat országos radarhálózatának méréseit, illetve a hazai felszíni 

(gyűjtős) csapadékadatokat használtuk fel. A vizsgált időszak szintén 2004 januárjától 

2012 decemberéig tartott.  

 

4.4.1. A nagy csapadékhozamú, konvektív időszakok és rendszerek 
 

Vizsgálatunkhoz csak azokat a 24 órás időszakokat (adott nap 06 UTC-től másnap 

06 UTC-ig terjedő periódusokat) vettük figyelembe, amikor a hazai csapadékmérő-

állomásokon legalább kettő mérési helyen 50 mm-t meghaladó mennyiségek fordultak elő. 

Feltételeztük, hogy szignifikáns, hirtelen árvizes helyzetekben legalább kettő mérőállomás 
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regisztrált nagy mennyiségű csapadékot. Az időszak konvektív jellegének eldöntéséhez 

először az ECMWF operatív modelljét alkalmaztuk, és Magyarországra (és közvetlen 

környezetére) előrejelzett teljes és konvektív csapadékösszegeket számoltunk.  

A továbbiakban csak azokat a 24 órás időszakokat vizsgáltuk, amikor az összcsapadék 

legalább 60%-a konvektív volt a modellszámítás szerint. Összesen éppen 110 ilyen 

időszakot találtunk 2004 és 2012 között.  Ezekre a periódusokra elkészítettük a 24 órás, 

TREC módszerrel (lásd 3.1.3.2. alfejezet) előállított radaros csapadékösszegeket (szintén 

06 UTC-tól másnap 06 UTC-ig). 

 

Azokat a pixeleket (azaz 2 x 2 km-es területeket), amelyekben legalább 50 mm-nyi 

csapadékot mért a radar, nagy csapadékú képpontoknak nevezetük el. A következő 

lépésben a radarképekről kiszűrtük azokat a részeket, amelyek 40 dBZ alatti értékekkel 

rendelkeztek, majd a szűrt radarképek feldolgozásával újraszámoltuk a 24 órás 

csapadékösszegeket. Az így előállított csapadékmennyiségeket konvektív csapadéknak 

neveztük el. Egy 24 órás időintervallumot akkor tekintettünk nagy csapadékhozamú, 

konvektív időszaknak, ha az időszak során előfordultak nagy csapadékú képpontok és 

konvektív csapadékmennyiségek, illetve a nagy csapadékú pixelek minimum 60%-ában 

legalább egyszer 40 dBZ-s erősségű jelet észleltünk, továbbá a periódus megfelel az előző 

bekezdésben ismertetett feltételrendszernek. 2004 és 2012 között összesen 62 nagy 

csapadékhozamú, konvektív időszakot találtunk.  

 

A következő lépésben a konvektív időszakokban fellépő csapadékrendszerek 

sajátosságait vizsgáltuk. Konvektív jellegűnek tekintettük azon csapadékrendszereket, 

amelyekben önállóan vagy beágyazva, 40 dBZ-t elérő vagy meghaladó radarjelek voltak. 

Ehhez TITAN eljárás objektumfelismerő részét (lásd 3.2.1. alfejezet) alkalmaztuk. Fontos 

újra megjegyezni, hogy a vizsgált csapadék nem csak a leghevesebb gócokból hullik, 

hanem a konvektív cellákat kísérő vagy azokból kialakult réteges felhőzethez is köthető. 

Az ilyen típusú csapadékrendszereket konvektív jellegű csapadékrendszernek (KJCS-nek) 

neveztük. A vizsgált időszakban fellépő konvektív rendszereket megjelenésük, felépítésük 

és mozgásuk alapján három osztályba sikerült sorolnunk: 

A. gyengén szervezett vagy szervezetlen konvektív gócok, 

B. konvektív (többnyire zivatar-) vonalak, 

C. konvektív (többnyire zivatar-) láncok. 
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Az A típus esetén a konvektív gócok (általában zivatarok) nem, vagy csak alig mutatnak 

rendezett térbeli eloszlást. A B típusú KJCS-k jellemzői, hogy bennük a konvektív gócok 

(gyakran zivatarok) meghatározóan a konvergenciavonallal (közel) párhuzamosan 

mozognak. Az ilyen típusú rendszerek a Parker and Johnson (2000) által készített 

osztályozás PS kategóriájába sorolhatók. A C típusú rendszerek esetén a konvektív gócok 

(zivatarok) a konvergenciavonalra (közel) merőlegesen helyeződnek át. Az ilyen fajtájú 

KJCS-k a Parker-Johnson-féle osztályozás szerint a TS vagy az LS kategóriába sorolhatók. 

  

Típus Leírás 

A1 
Hidegfrontokhoz kapcsolódó, szervezetlen vagy gyengén szervezett 

konvektív gócok 

A2 
Közelünkben vagy felettünk örvénylő (sekély) ciklonban előforduló, 

szervezetlen vagy gyengén szervezett konvektív képződmények 

A3 
Jellegtelen nyomási mezőben (gyakran bárikus mocsárban) fellépő nem 

vagy csak gyengén szervezett konvektív objektumok 

B1 Hidegfrontokhoz kapcsolódó konvektív vonalak 

B2 

Térségünk közelében vagy hazánk felett lévő (sekély) ciklon 

összeáramlási területein, az ún. „ciklonkarokban” előforduló konvektív 

vonalak 

B3 Jellegtelen nyomási mezőben megjelenő konvektív vonalak 

C1 Hidegfrontokhoz kapcsolódó konvektív láncok 

C2 
Fölöttünk vagy közelükben található (sekély) ciklon okozta konvektív 

láncok  

C3 Jellegtelen nyomási mezőben kialakult konvektív láncok 
 

17. táblázat A 24 órás időszakokat jellemző kombinált osztályozás 
A tipizálás a konvektív jellegű csapadékrendszereket és a szinoptikus körülményeket együttesen veszi 

figyelembe. 

 

A KJCS-k megjelenését a szinoptikus helyzet függvényében is elemeztük. A vizsgálathoz 

az ECMWF analíziseit alkalmaztuk, míg a mezők megjelenítésére a HAWK-2, illetve 
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HAWK-3 rendszert használtuk. Azt találtuk, hogy az általunk vizsgált KJCS-k 

megjelenése három jellegzetes szinoptikus helyzethez köthető:  

1. hidegfront (lassú és gyors mozgású egyaránt), 

2. „ciklonkarok” (egy ciklonban kialakuló összeáramlási vonalak),  

3. jellegtelen talajszinti nyomáseloszlású helyzet („izobárikus mocsár”). 

 

Az 1-es típus egyértelműen a hidegfrontokhoz (vagy azok előoldalához, ritkábban 

hátoldalához) kötődő helyzet. A 2-es típus esetén a KJCS-k egy (többnyire lefűződő, 

töltődő vagy sekély) ciklon konvergencia vonalai, ún. „karjai” mentén alakulnak ki.  

A 3-as típus esetén a talajszinten gyenge a nyomásgradiens, miközben a magasabb 

légrétegekben hidegcsepphez vagy hidegörvényhez kapcsolódó hidegadvekció figyelhető 

meg.  

 

A konvektív időszakokat a két osztályozási módot egyesítő, kombinált rendszer 

szerint értékeltük, az egyes típusokat a 17. táblázat mutatja be. Ha egy 24 órás időszakban 

többféle KJCS is feltűnt, a leginkább jellemzőt vagy számottevőt vettük figyelembe és 

azzal jellemeztük az adott periódust. 

 

4.4.2. A nagy csapadékhozamú, konvektív időszakok statisztikai elemzései 
 

A 62 nagy csapadékot okozó konvektív periódus évek szerinti eloszlását  

a 18. táblázat mutatja. 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
1 7 7 7 6 9 17 6 2 

18. táblázat A nagy csapadékhozamú, konvektív időszakok év szerinti eloszlása 

 

Látható, hogy a rendkívül csapadékos 2010-es év (Móring és Nagy, 2010; Ujváry 

és Babolcsai, 2011) során fordult elő a legtöbb időszak, méghozzá a többihez képest igen 

magas értékkel (17 eset). A 2004-es és 2012-es periódusok nagyon szerény eredményeket 

produkáltak (csak 1-2 időszakot találtunk), míg a többi év viszonylag kiegyenlített volt  

(6-9 periódussal). 

 



72 
 

Az időszakok éven belüli eloszlását a 42. ábra szemlélteti. Szembetűnő a kiugró 

júniusi csúcsérték (22 időszak), amelyet jelentékeny különbséggel követ a július és  

az augusztus (15-15 eset), majd a május (7 periódus). Érdekesség, hogy márciusban és 

szeptemberben is találtunk ilyen 24-órás periódusokat (1, illetve 2 időszakot).  

 

 
42. ábra A nagy csapadékhozamú, konvektív időszakok hónap szerinti eloszlása 

 

A 43. ábrán az időszakok típus szerinti eloszlását láthatjuk. A vizsgálatok azt 

mutatták, hogy a C1-es volt a leggyakoribb (30 eset), messze lemaradva következnek  

a B2-es, a B1-es és A3-as helyzetek (14, 7 és 5 előfordulás). A C2-es négyszer, míg  

az A1-es és B3-as típusok egyszer-egyszer fordultak elő. Az A2-es és C3-as helyzetek 

egyáltalán nem jelentek meg. Megállapítható, hogy a vizsgált időszakokban a hidegfrontos 

időjárási helyzet (A1, B1, C1) volt a leggyakoribb (38 időszak), jelentősen megelőzve  

a (sekély) ciklonos szituációkat (18 eset). Érdemes megemlíteni, hogy a konvektív 

láncokkal jellemzett időszakok nagyobb számban fordultak elő, mint a vonalasok  

(a különbség 12).  
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43. ábra A nagy csapadékhozamú, konvektív időszakok típus szerinti eloszlása 

 

Vizsgálatunk során azt találtuk, hogy egy adott konvektív időszakban a hazai 

radarok által lefedett terület (245116 km2) átlag 0,23%-ában (ez kb. 564 km2, 141 pixel) 

fordultak elő nagy csapadékú képpontok. Ezekben a pixelekben a konvektív csapadék 

részaránya átlagosan kb. 18% volt és a nagy csapadékú pixelek jelentős részében, átlag 

92%-ában (azaz jóval a megfelelési küszöb felett) fordult elő minimum egyszer 40 dBZ-s 

jel. Utóbbi arány 30 periódusban elérte 100%-ot, ebből 20 időszak C1-es típusú volt. 

További érdekesség, hogy a nagy csapadékú képpontok kb. felében (51%-ában)  

a konvektív csapadék részaránya meghaladta a 60%-ot. A 19. táblázatban ezeket  

a mutatókat az öt leggyakrabban előforduló típusra, lebontva láthatjuk. Látható, hogy  

a C1-es és C2-es kombinációk nagyobb értékekkel rendelkeznek, mint az A3-as, B1-es és 

B2-es típusok, így a láncos helyzetek konvektivitási (pontosabban radarreflektivitási) 

szempontból aktívabbnak voltak tekinthetők.  
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  A3 B1 B2 C1 C2 Összes 
1 0,04 0,20 0,14 0,31 0,36 0,23 
2 6,57 26,21 8,52 27,58 26,32 18,19 
3 90,87 91,88 84,45 97,40 91,56 91,90 
4 45,34 52,50 43,12 59,86 56,84 51,16 

19. táblázat Az öt leggyakoribb típus, illetve az összes eset átlagos jellemzői (%) 

1: A nagy csapadékú ( ≥ 50 mm radaros csapadékösszeggel rendelkező) képpontok  

és az összes terület aránya. 

2: A nagy csapadékú képpontokban a konvektív (40 dBZ feletti jelekből számolt)  

és az összes csapadék átlagos aránya. 

3: Azon nagy csapadékú képpontok aránya, ahol legalább egyszer erős  

(azaz 40 dBZ feletti) jel fordult elő. 

4: Azon nagy csapadékú képpontok aránya, ahol az összcsapadék legalább 60%-a 

konvektív volt. 

 

4.5. Az esettanulmányok 
 

Az alábbiakban a három leggyakrabban előforduló kategóriát (C1, B2, B1) rövid 

esettanulmányok segítségével ismertetjük. A csapadéktérképek a XVIII-XX. mellékletben 

nagyobb méretben is megtekinthetők.  

 

4.5.1. A hidegfrontokhoz kapcsolódó konvektív láncok 
 

2007. augusztus 20-án hazánkat egy északnyugat-európai ciklonhoz tartozó, 

hullámzó hidegfront érte el. Az 500 hPa-os szinten térségünk hideg teknő előoldalán 

helyezkedett el: viszonylag erős volt az áramlás, miközben a magasban hidegadvekció 

zajlott. A nagy labilitás kellő mértékű szélnyírással párosult. A kiadós mennyiségű 

csapadékot a Dunántúlon csak részben okozták a nagy reflektivitású echók, a csapadék 

többi hányadát a TS típusú zivatarlánc mögött vonuló másodlagos, réteges felhőzetbe 

ágyazott rendszerek eredményezték. Ugyanakkor a délkeleti csapadékmaximumokat 

döntően a nagy reflektivitású radarjelek adták (44. ábra). 
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44. ábra Példa a hidegfronthoz kapcsolódó konvektív láncos helyzetre (C1-es típus) 
Balra fent: a tengerszinti légnyomás (2 hPa-onként) és a 925 hPa-os szélmező.  

ECMWF analízis, 2007. augusztus 20. 12:00 UTC.  

A frontok talajszinti helyzeteit is jelöltük. L=alacsony nyomás 

Jobbra fent: az 500 hPa-os légnyomási szint magassága (folytonos vonallal, 20 méterenként), hőmérséklete 

(szürke árnyalattal 2 fokonként) és szélmezeje.  

ECMWF analízis, 2007. augusztus 20. 12:00 UTC. 

Balra lent: országos kompozit radarkép, 2007. augusztus 20. 14:45 UTC.  

A nyilak a zivatarláncok mozgási irányát mutatják. 

Jobbra lent: a csapadékmérő-hálózaton észlelt 24 órás mennyiségek  

2007. augusztus 20. 06:00 UTC és 2007. augusztus 21. 06:00 UTC között  

(nagyobb méretben lásd XXXIV. melléklet). 
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4.5.2. A „ciklonkarokban” előforduló konvektív vonalak 
 

A 2007. augusztus 11-i és 12-i helyzet jellegzetes példája volt az elöregedett, 

töltődő és lassan áthelyeződő ciklonoknak. 

 

 
 

45. ábra Példa a „ciklonkarokban” előforduló konvektív vonalas helyzetre (B2-es típus) 
Balra fent: a tengerszinti légnyomás (2 hPa-onként) és a 925 hPa-os szélmező.  

ECMWF analízis, 2007. augusztus 11. 12:00 UTC.  

A töltődő ciklonhoz tartozó okklúziós front talajszinti helyzeteit is jelöltük. 

Jobbra fent: a 700 hPa-os szint magassága (folytonos vonallal, 20 méterenként) és relatív nedvesség mezeje 

(szürke árnyalattal, 10 %-onként).  

ECMWF analízis, 2007. augusztus 11. 12:00 UTC. 

A fehér vonalak a ciklon konvergenciavonalait („karjait”) mutatják.  

Balra lent: országos kompozit radarkép, 2007. augusztus 12. 03:30 UTC.  

A fekete nyíl a csapadékrendszer mozgását mutatja.  

Jobbra lent: a csapadékmérő-hálózaton észlelt 24 órás mennyiségek  

2007. augusztus 11. 06:00 UTC és 2007. augusztus. 12. 06:00 UTC között  

(nagyobb méretben lásd XXXV. melléklet). 
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A magasban még meglévő légörvényben az erős szél biztosította a kellő mértékű vertikális 

szélnyírást és az ismétlődő hidegadvekciót, ezzel jelentősen megnövelte a hasznosítható 

konvektív energiát. A 700 hPa-os nedvességi mezőben a ciklon összeáramlási vonalai, 

„karjai” is jól kirajzolódtak. Ez a szinoptikus helyzet ilyen módon kedvez a lassan 

áthelyeződő, nagy csapadékot adó rendszereknek. A nedves „ciklonkarok” mentén 

alakulnak ki a konvektív gócok, zivatarok, amelyek a „karok” mentén mozogva, egymást 

követve vonulnak, így egy-egy, a „kar” mentén lévő területen jelentős mennyiségű 

csapadékot adnak. Esetünkben is ez történt, a konvektív vonal jól látszott a radarképen. 

Egy-egy erősebb reflektivitású területet kevésbé erős, de szerkezetét tekintve továbbra is 

alapvetően konvektív csapadékrendszerek vettek körül. A csapadékeloszlás-térképen  

ez a sávos szerkezet (pl. a Dunántúlon vagy a délkeleti országrészben), ugyancsak 

megmutatkozott (45. ábra). 

 

 

4.5.3. A hidegfrontokkal együtt megjelenő konvektív vonalak 
 

2008. július 14-én hazánk időjárását egy hosszan elnyúló, hullámzó frontrendszer 

alakította. A zivatarok, amelyek között tartósan fennmaradó szupercellák is voltak (Csonka 

és Kolláth, 2008), vonalba rendeződve, egymást követve vonultak délnyugatról északkelet 

felé. A magasban egy teknő előoldalán voltunk, az erős légáramlás mellett már megindult  

a hidegadvekció, miközben 850 hPa-on még csak északnyugaton kezdődött meg  

a hidegebb levegő beáramlása. Így nagy labilitás, illetve kellő erősségű szélnyírás 

alakulhatott ki, miközben a nedvességi viszonyok is kedvezőkké váltak.  

A csapadéktérképen jól kirajzolódtak a leghevesebb rendszerek útjai (46. ábra). 
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46. ábra Példa a hidegfrontot kísérő konvektív vonalas szituációra (B1-es kombináció) 

Balra fent: a tengerszinti légnyomás (2 hPa-onként) és a 925 hPa-os szélmező.  

ECMWF analízis, 2008. július 14. 00:00 UTC. 
A töltődő ciklonhoz tartozó okklúziós front talajszinti helyzeteit is jelöltük.  

Jobbra fent: a 850 hPa-os szint magassága (folytonos vonallal, 20 méterenként), 

hőmérséklete (szürke árnyalattal, 2 fokonként) és szélmezeje.  

ECMWF analízis, 2008. július 14. 00:00 UTC. 

Balra lent: országos kompozit radarkép, 2008. július 14. 06:00 UTC.  
A fekete nyíl a csapadékrendszer mozgását mutatja.  

Jobbra lent: a csapadékmérő-hálózaton észlelt 24 órás mennyiségek  

2008. július 14. 06:00 UTC és 2008. július 15. 06:00 UTC között  
(nagyobb méretben lásd XXXVI. melléklet). 
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5. ÖSSZEGZÉS 

 

Jelen doktori értekésben bemutattuk a heves konvekcióval foglalkozó 

kutatómunkánk legfontosabb eredményeit. Az elméleti háttéranyag áttekintése után 

ismertettük a heves zivatarokat modellező alakzatok, a zivatarellipszisek idő- és térbeli 

eloszlását Magyarországon, illetve hazánk közvetlen környezetében. Hevesnek 

tekintettünk egy zivatarellipszist, ha az objektum horizontális mérete legalább 5 pixel  

(20 km2) nagyságú volt, továbbá az ellipszis pontjai közül legalább 5 pixel reflektivitása 

elérte a 45 dBZ-s küszöbértéket. Az utóbbi küszöbérték 50, majd 55 dBZ-re való 

emelésével a nagyon, illetve az extrém heves konvektív objektumok álltak elő.  

A zivatarellipszisek statisztikái mellett igyekeztünk minél teljesebb képet adni  

a térségünkben előforduló, nagy csapadékhozamú, konvektív rendszerekről és 

időszakokról. Vizsgálataink radarméréseken alapultak, de felhasználtunk 

modelleredményeket, illetve felszíni csapadékméréseket is. Törekedtünk arra, hogy ahol 

csak lehet, objektív eljárásokat és eszközöket alkalmazzunk. 

 

A 2004-2012-es időszakra vonatkozó kutatásunk legfontosabb eredményei összefoglalva 

az alábbiak: 

 A zivataros napok számának összesített maximuma júliusra esett, de nem sokkal 

maradt le a május, a június és az augusztus.  

 Évente átlagosan 158 heves, 103 nagyon heves és 46 extrém heves zivataros napot 

találtunk. 

 A zivatarellipszisek döntő többsége (átlagosan kb. 97-98%-a) az április-szeptember 

közötti, ún. zivatarszezonos időszakban fordult elő. 

 A zivatarszezonos időszakban átlagosan körülbelül 118 heves, 82 nagyon heves, 

míg hozzávetőlegesen 20 extrém heves zivatarellipszis fordult elő egy adott 

zivataros napon. A legtöbb heves objektumot 2007. augusztus 20-án találtuk, míg  

a másik két típusból 2010. június 14-én detektáltuk a legtöbb ellipszist. 

 A zivatarellipszisek időbeli eloszlásánál a napi meneteket is megvizsgáltuk:  

a tetőzés a késő délutáni időszakban, helyi időben 17 óra környékén volt. 

 A legtöbb zivatarellipszist hazánk délnyugati, közép-északi és északkeleti tájain 

detektáltuk, míg a legkevesebb objektumot többnyire északnyugaton, illetve délen, 

délkeleten találtuk.  
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 A legalább egy órás élettartammal rendelkező, ún. hosszú életű 

zivatarellipszisekből összesen 2625 db heveset, 597 db nagyon heveset és  

45 rendkívül heveset detektáltunk. 

 A hosszú életű ellipszisek átlagosan 90-100 perces élettartammal rendelkeztek,  

az objektumok jellemzően 40-80 km közötti utat tettek meg.  

 A cellák kb. 23%-a 40 foknál nagyobb szögben tért el (jobbra vagy balra), eszerint 

évente átlagosan 67 szupercella fordulhatott elő. 

 Az intenzívebb zivatarellipszisek jellemzően gyorsabban mozogtak,  

a leggyakrabban előforduló sebességek 30-50 km/h között szóródtak.  

 Összesen 62 nagy csapadékhozamú, konvektív időszakot találtunk, amelyeket 

kilenctagú, kombinált osztályozás szerint értékeltünk. Továbbá 2010-ben, illetve 

júniusban volt a legtöbb periódus.  

 A hidegfrontokhoz kapcsolódó, konvektív láncokkal jellemzett időszakok jelentek 

meg a leggyakrabban, amelyet a (sekély) ciklonokhoz köthető, illetve  

a hidegfrontos környezetben megjelenő, konvektív vonalas periódusok követtek.  

A láncos időszakok nagyobb számban fordultak elő, mint a vonalasok. 

 Az egyes időszakokban a hazai radarok által lefedett terület átlag 0,23%-ában  

(ez 564 km2-nyi területnek felel meg) fordultak elő nagy csapadékú képpontok. 

 A nagy csapadékú képpontok esetében a konvektív csapadék részaránya átlagosan 

18% volt és a nagy csapadékú pixelek átlag 51%-ában a konvektív csapadék 

részaránya meghaladta a 60%-ot. 

 A konvektív láncos időszakok aktívabbnak tekinthetők, mivel a csapadék nagyobb 

hányada származott a 40 dBZ feletti echókból.  

 

A leíró jellegű, több éves időszakot bemutató, hazánkban úttörőnek számító 

kutatómunkánk eredményei hatékony segítséget nyújthatnak a veszélyes jelenségek 

felismerésében és előrejelzésében. A zivatarstatisztikai, illetve szinoptikus-klimatológiai 

vizsgálatunk számos irányban továbbfejleszthető. A radaros eszköztárt érdemes 

kombinálni műholdas és/vagy villámlokalizációs mérésekkel vagy az eddigi eredményeket 

tovább lehet szűrni, finomítani, esetleg leskálázni. A nagy csapadékhozamú rendszerek 

vizsgálatánál a villámárvizes helyzetek modellezéséhez a hidrológiai vonatkozásokat is 

figyelembe kéne venni. További lehetőségeket rejt (a kutatásunkban is alkalmazott) 

interpolált radarmérés, illetve az ellipszis áthelyeződési szegmens, amelyeket a jelenleginél 
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még jobban ki kellene aknázni. Utóbbi különösen jó segédeszközzé fejleszthető a nagyon 

heves jelenségek (pl. a szupercellák) kutatásához. Ezeken kívül, kellő zajszűréssel,  

a zivatarstatisztikai vizsgálatok akár korábbi évekre is elvégezhetők.  

 

Vizsgálatunk eredményeit a tapasztalat is megerősíti: hazánkban viszonylag 

gyakran és számottevő területi nagyságban jelentkeznek heves, olykor pusztító konvektív 

jelenségek. Az emberéletek veszélyeztetésén túl jelentős anyagi károk keletkeznek, így  

a kérdéskör további kutatása nemzetgazdasági szinten is alapvető fontosságú.  
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7. MELLÉKLETEK 
 

 
I. A heves zivatarellipszisek (Nminlimit = 5 radarpixel, Rminlimit = 45 dBZ) térbeli eloszlása  

a 2004-2012-es periódus zivatarszezonos időszakaiban (26a. ábra) 

 

II. A heves zivatarellipszisek (Nminlimit = 5 radarpixel, Rminlimit = 45 dBZ) térbeli eloszlása  

a 2004-2012-es periódus nem zivatarszezonos időszakaiban (26b. ábra) 
Piros körök=zajok 
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III. A nagyon heves zivatarellipszisek (Nminlimit = 5 radarpixel, Rminlimit = 50 dBZ) 

 térbeli eloszlása a 2004-2012-es periódus zivatarszezonos időszakaiban (27a. ábra) 

 

 

IV. A nagyon heves zivatarellipszisek (Nminlimit = 5 radarpixel, Rminlimit = 50 dBZ) térbeli 

eloszlása a 2004-2012-es periódus nem zivatarszezonos időszakaiban (27b. ábra) 
Piros körök=zajok 
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V. Az extrém heves zivatarellipszisek (Nminlimit = 5 radarpixel, Rminlimit = 55 dBZ) 

 térbeli eloszlása a 2004-2012-es periódus zivatarszezonos időszakaiban (28a. ábra) 

 

 

VI. Az extrém heves zivatarellipszisek (Nminlimit = 5 radarpixel, Rminlimit = 55 dBZ) térbeli 

eloszlása a 2004-2012-es periódus nem zivatarszezonos időszakaiban (28b. ábra) 
Piros körök=zajok 
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VII. A 2004-es év zivatarszezonos időszakában detektált heves zivatarellipszisek  

(Nminlimit = 5 radarpixel, Rminlimit = 45 dBZ) térbeli eloszlása (29a. ábra) 

 

 
VIII. A 2004-es év zivatarszezonos időszakában detektált nagyon heves zivatarellipszisek  

(Nminlimit = 5 radarpixel, Rminlimit = 50 dBZ) térbeli eloszlása (29b. ábra) 
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IX. A 2004-es év zivatarszezonos időszakában detektált extrém heves zivatarellipszisek  

(Nminlimit = 5 radarpixel, Rminlimit = 55 dBZ) térbeli eloszlása (29c. ábra) 

 

 
X. A 2005-ös év zivatarszezonos időszakában detektált heves zivatarellipszisek  

(Nminlimit = 5 radarpixel, Rminlimit = 45 dBZ) térbeli eloszlása (30a. ábra) 
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XI. A 2005-ös év zivatarszezonos időszakában detektált nagyon heves zivatarellipszisek  

(Nminlimit = 5 radarpixel, Rminlimit = 50 dBZ) térbeli eloszlása (30b. ábra) 

 

 
XII. A 2005-ös év zivatarszezonos időszakában detektált extrém heves zivatarellipszisek  

(Nminlimit = 5 radarpixel, Rminlimit = 55 dBZ) térbeli eloszlása (30c. ábra) 
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XIII. A 2006-os év zivatarszezonos időszakában detektált heves zivatarellipszisek  

(Nminlimit = 5 radarpixel, Rminlimit = 45 dBZ) térbeli eloszlása (31a. ábra) 

 

 
XIV. A 2006-os év zivatarszezonos időszakában detektált nagyon heves zivatarellipszisek  

(Nminlimit = 5 radarpixel, Rminlimit = 50 dBZ) térbeli eloszlása (31b. ábra) 
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XV. A 2006-os év zivatarszezonos időszakában detektált extrém heves zivatarellipszisek  

(Nminlimit = 5 radarpixel, Rminlimit = 55 dBZ) térbeli eloszlása (31c. ábra) 

 

 
XVI. A 2007-es év zivatarszezonos időszakában detektált heves zivatarellipszisek  

(Nminlimit = 5 radarpixel, Rminlimit = 45 dBZ) térbeli eloszlása (32a. ábra) 
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XVII. A 2007-es év zivatarszezonos időszakában detektált nagyon heves zivatarellipszisek  

(Nminlimit = 5 radarpixel, Rminlimit = 50 dBZ) térbeli eloszlása (32b. ábra) 

 

 
XVIII. A 2007-es év zivatarszezonos időszakában detektált extrém heves 

zivatarellipszisek (Nminlimit = 5 radarpixel, Rminlimit = 55 dBZ) térbeli eloszlása (32c. ábra) 
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XIX. A 2008-as év zivatarszezonos időszakában detektált heves zivatarellipszisek  

(Nminlimit = 5 radarpixel, Rminlimit = 45 dBZ) térbeli eloszlása (33a. ábra) 

 

 
XX. A 2008-as év zivatarszezonos időszakában detektált nagyon heves zivatarellipszisek  

(Nminlimit = 5 radarpixel, Rminlimit = 50 dBZ) térbeli eloszlása (33b. ábra) 

 



106 
 

 
XXI. A 2008-as év zivatarszezonos időszakában detektált extrém heves zivatarellipszisek  

(Nminlimit = 5 radarpixel, Rminlimit = 55 dBZ) térbeli eloszlása (33c. ábra) 

 

 
XXII. A 2009-es év zivatarszezonos időszakában detektált heves zivatarellipszisek  

(Nminlimit = 5 radarpixel, Rminlimit = 45 dBZ) térbeli eloszlása (34a. ábra) 
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XXIII. A 2009-es év zivatarszezonos időszakában detektált nagyon heves 

zivatarellipszisek (Nminlimit = 5 radarpixel, Rminlimit = 50 dBZ) térbeli eloszlása (34b. ábra) 

 

 
XXIV. A 2009-es év zivatarszezonos időszakában detektált extrém heves zivatarellipszisek 

(Nminlimit = 5 radarpixel, Rminlimit = 55 dBZ) térbeli eloszlása (34c. ábra) 
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XXV. A 2010-es év zivatarszezonos időszakában detektált heves zivatarellipszisek 

(Nminlimit = 5 radarpixel, Rminlimit = 45 dBZ) térbeli eloszlása (35a. ábra) 

 

 
XXVI. A 2010-es év zivatarszezonos időszakában detektált nagyon heves 

zivatarellipszisek (Nminlimit = 5 radarpixel, Rminlimit = 50 dBZ) térbeli eloszlása (35b. ábra) 
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XXVII. A 2010-es év zivatarszezonos időszakában detektált extrém heves 

zivatarellipszisek (Nminlimit = 5 radarpixel, Rminlimit = 55 dBZ) térbeli eloszlása (35c. ábra) 

 

 
XXVIII. A 2011-es év zivatarszezonos időszakában detektált heves zivatarellipszisek 

(Nminlimit = 5 radarpixel, Rminlimit = 45 dBZ) térbeli eloszlása (36a. ábra) 
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XXIX. A 2011-es év zivatarszezonos időszakában detektált nagyon heves 

zivatarellipszisek (Nminlimit = 5 radarpixel, Rminlimit = 50 dBZ) térbeli eloszlása (36b. ábra) 

 

 
XXX. A 2011-es év zivatarszezonos időszakában detektált extrém heves zivatarellipszisek 

(Nminlimit = 5 radarpixel, Rminlimit = 55 dBZ) térbeli eloszlása (36c. ábra) 
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XXXI. A 2012-es év zivatarszezonos időszakában detektált heves zivatarellipszisek 

(Nminlimit = 5 radarpixel, Rminlimit = 45 dBZ) térbeli eloszlása (37a. ábra) 

 

 
XXXII. A 2012-es év zivatarszezonos időszakában detektált nagyon heves 

zivatarellipszisek (Nminlimit = 5 radarpixel, Rminlimit = 50 dBZ) térbeli eloszlása (37b. ábra) 
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XXXIII. A 2012-es év zivatarszezonos időszakában detektált extrém heves 

zivatarellipszisek (Nminlimit = 5 radarpixel, Rminlimit = 55 dBZ) térbeli eloszlása (37c. ábra) 

 

 

 
XXXIV. A hazai csapadékmérő-hálózaton észlelt 24 órás mennyiségek (44. ábra része) 

2007. augusztus 20. 06:00 UTC és 2007. augusztus 21. 06:00 UTC között. 
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XXXV. A hazai csapadékmérő-hálózaton észlelt 24 órás mennyiségek (45. ábra része) 

2007. augusztus 11. 06:00 UTC és 2007. augusztus. 12. 06:00 UTC között. 

 

 
XXXVI. A hazai csapadékmérő-hálózaton észlelt 24 órás mennyiségek (46. ábra része) 

2008. július 14. 06:00 UTC és 2008. július 15. 06:00 UTC között. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A légköri, heves konvekcióval foglalkozó értekezés célja az, hogy megismerjük  

a heves zivatarok idő- és térbeli eloszlásait, statisztikai jellemezőit Magyarországon és  

az ország közvetlen környezetében, illetve hogy elemezzük a hazánkban megjelenő, nagy 

mennyiségű csapadékot okozó, konvektív rendszerek és időszakok sajátosságait, beleértve 

a szinoptikus körülményeket is 

 

Kutatásunkhoz az Országos Meteorológiai Szolgálat radarméréseit (az országos 

kompozit képek normál és interpolált változatait, továbbá a radaros csapadékméréseket) 

használtuk föl, amelyeket kiegészítettünk a hazai felszíni csapadékmérésekkel, illetve  

az European Centre for Medium-Range Weather Forecast numerikus modelljének 

analíziseivel és előrejelzéseivel. A kutatáshoz szükséges számítógépes programozást C 

nyelven végeztük el, az utófeldolgozáshoz az Microsoft Excel alkalmazást, míg a vizuális 

megjelenítéshez a Hungarian Advanced WorKstation rendszert használtuk. 

 

A zivatarok radarképen megjelenő alakzatait a Thunderstorm Identication, 

Tracking, Analysis and Nowcasting módszer segítségével zivatarellipsziseknek tekintettük 

és az objektumokról statisztikai elemzéseket készítettünk. 2004 és 2012 között a legtöbb 

zivatarellipszis Magyarország délnyugati, közép-északi és északkeleti részein fordult elő, 

míg a legkevesebb objektumot általában északnyugaton találtuk. Az intenzívebb 

zivatarellipszisek jellemzően gyorsabban mozogtak, a leggyakrabban előforduló 

átlagsebességek 30-50 km/h között szóródtak. 

 

2004 és 2012 között 62 nagy csapadékhozamú, konvektív időszakot találtunk, 

amelyeket kilenctagú, a szinoptikai környezetet és a rendszerek felépítését ötvöző 

osztályozás szerint értékeltünk. A legtöbb ilyen, 24 órás periódus 2010-ben, illetve 

júniusban fordult elő, és a hidegfrontokhoz kapcsolódó, konvektív láncokkal jellemzett 

időszakok jelentek meg a leggyakrabban. A 24 órás csapadékküszöb, mind a felszíni, mind 

a radaros csapadékméréseknél 50 mm volt.  

 

Kutatásunk eredményei a múlt eseményeinek, sajátosságainak leírásán túl 

hatékonyan segíthetik a heves zivatarok előrejelzését. 
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SUMMARY 

 

The dissertation presents the results of research on severe convection. The objective 

was twofold: first to describe the statistical characteristics of severe thunderstorms in 

Hungary and second to analyze the meteorological conditions and the structures of systems 

and periods which can cause large precipitation. 

 

This examination was based on radar observations of the Hungarian 

Meteorological Service (composite radar images and estimated precipitation), 24-hour rain 

gauge precipitation measurements, model analyses and forecasts of the European Centre 

for Medium-Range Weather Forecast. Programming was done in C language, post-

procession was made in Microsoft Excel, while for visualization Hungarian Advanced 

Workstation system was applied.  

 

Thunderstorms on radar images were considered so-called thunderstorm ellipses 

and statistical analyses were carried out using Thunderstorm Identication, Tracking, 

Analysis and Nowcasting method. Between 2004 and 2012 the maxima of severe 

thunderstorm ellipses were detected in the south-western, north-central and north-eastern 

parts of Hungary, while the lowest values were shown in the north-western region of the 

country. Stronger cells moved faster and average speed was mostly between 30 to 50 km/h.  

 

Altogether 62 convective periods with large precipitation were found between 2004 

and 2012, and all were classified into 9 combined clusters based on synoptical and 

phenomenological aspects. The maxima of appearance were in June and in 2010 and the 

most frequent combined pattern was squall lines with cold front. The precipitation criterion 

for these 24-hour periods was 50 mm for both rain gauge and radar estimations. 

 

Beyond information and characteristics from the past these results can be useful for 

forecasting severe thunderstorms. 

 


