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Összefoglalás. 2010. augusztus 13-a esti és 14-e hajnali óráiban zajlott hazánk „villámrekordja”, mely során számos, akár 
egymásnak ellentmondó statisztikai adatsor látott napvilágot. Korábbi munkámban Oláh (2012) ezen adatokat sikerült 
részleteiben bemutatnom a teljesség igénye nélkül. Bízom benne, hogy a rendelkezésemre álló adatsorok (mely több ezer 
oldalt tesznek ki) átfogó statisztikájának részletes elemzése során újabb adalékok segítségével jobban megérthetjük ezt a 
nem mindennapi időjárási eseményt, valamint a helyesen alkalmazott elemzés segítségével jobban megismerhetjük a jövő-
beni „rekordot”. Jelen munkában a részletes statisztikai adatokat elemezve úgy gondolom, hogy az eddig elfogadott 2010. 
augusztus 13. 19.00 és 23.00 között tárgyalt villámadatok mellett a másnap 02.00-ig tartó zivatartevékenységet is figye-
lembe kell vennünk a „rekord” értelmezésénél. 
 
Abstract. On the evening 13th and at the dawn 14th August 2010, the ’lightning record’ of Hungary was recorded, with a 
number of statistics, even contradictory, coming to light. In my previous work Oláh (2012), I was able to present these da-
ta in detail without the need for completeness. I trust that in this detailed analysis of the comprehensive statistics of the da-
ta sets at my disposal (which are thousands of pages) we can better understand this unusual weather event and the future 
’record’ through the analysis used. In this work, by analyzing the detailed statistical data, I believe that the 2010’ report, 
which has been adopted 13th August 2010 so far, is not a good one. In addition to the lightning data discussed between 
19.00 and 23.00, the thunderstorm activity until 02.00 must be taken into account in the interpretation of the ’record’. 

 
Bevezetés. A villámlás megfigyelése a passzív képalko-
tási módszerek közé sorolható a távérzékelésen alapuló 
meteorológiai mérési technikákon belül (Baros et al., 
2006). A zivatarok és a kisülések tanulmányozásához, 
azok megértéséhez, illetve az ellenük való védekezés mi-
att Magyarországon a megfelelő lokalizációs hálózat ki-
építése egyre fontosabbá vált. Az 1998 tavaszán indított 
program keretén belül ugyanezen év nyarára az Országos 
Meteorológiai Szolgálat hazánkat teljesen lefedő villám-
lokalizációs hálózattal rendelkezett, mely állomásainak 
területi kijelölése többször változott. 2012-ig a hivatalos 
állomások sorrendben a következők voltak: Bugyi, Vé-
ménd, Zsadány, illetve a szlovákiai Maly Javornik és 
Milhostov, még ezt megelőzően Budapest, Sárvár, Var-
bóc, illetve Lomniczky-stit pontok szolgáltatták a detek-
tált adatokat (Fülöp, 2004; Baros et al., 2006; Budai, 
2009; Varga, 2012; Varga és Ablonczy, 2013). 
 
A magyarországi SAFIR (System d’ Alerte Foudre par 
Interferometrie Radioelectrique) lokalizációs rendszer 
villámok detektálásának elvi pontossága ~98%, 
amely 100 μs-onként 2 km távolságnál nagyobb pontos-
sággal „észlelte” a légköri kisüléseket (Budai, 2009). A 
szolgáltatott elsődleges információk tartalmazták a CG–, 
illetve CG+ (Cloud to Ground – negatív, illetve pozitív 
felhő-föld közötti kisülés), az IC Start, illetve IC End 
(IntraCloud – felhőn belüli villám kezdeti és végpontja), 
az IC Flash (IntraCloud Flash – felhőn belüli villám 
„szakasztöréspontja”), valamint az IC Isolated (IntraClo-
ud Isolated – elszigetelt felhőn belüli kisülések) pontos 

idejét, valamint helyét, mely mellett a CG típusoknál 
azok elektromos paramétereit (fel- és lefutási idő, áram-
erősség, térerősség változása, polaritás és töltés) is 
(Dombai, 1998b; Baros et al., 2006). Dombai (1998a) ki-
fejti, hogy a SAFIR színkódok segítségével „látta el” az 
egyes kisüléseket azok fizikai paramétereinek megfelelő-
en, így képes volt megjeleníteni a kisülések fajlagos 
mennyiségét (kisülés/km2/perc), illetve az adott fajlagos 
mennyiségek kontúrját. Lehetővé tette továbbá az időbeli 
visszajátszást, átlagos áthelyeződési sebességet és irányt 
számított, illetve a cellák jövőbeni helyzetének koordiná-
táit meghatározta. A SAFIR villámlokalizációs rendszer 
eredményeit a kutatásokon felül a biztosítók villámkár 
okozta elemzéseihez, a magasban dolgozók, az energia-
szektor, a robbanásveszélyes területek védelméhez, a 
repterek és szabadidős rendezvények biztosításához, il-
letve az áramszolgáltatóknál távvezeték-nyomvonal ter-
vezéséhez is felhasználták (Varga, 2012; Varga és 
Ablonczy, 2013). A technológiai fejlődés révén az OMSZ 
irányításával 2019-től a SAFIR-t lecserélték a LINET 
rendszerre, mellyel nagyobb pontossággal tudják a mete-
orológus szakemberek detektálni a villámok paramétere-
it. Mivel a villámrekord során a SAFIR detektált, így 
ezen rendszer megkerülhetetlen a jelen tanulmány során. 
 
Villámok detektálása. A SAFIR az iránymeghatározást 
nagyfrekvenciás (VHF) dipólantennákon mérhető fázis-
eltolódás felhasználásával végezte (Baros et al., 2006). A 
megfigyelési frekvencia a 108‒118 MHz közötti sávtar-
tományba esett. Mivel a villámlás okozta elektromágne-
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ses hullám terjedési sebessége a fénysebességgel meg-
egyező (2,997925·108 ms-1), így 1 μs időkülönbség ~300 
m-nek felel meg, amely az időméréses helymeghatározás 
„kritikus pontja”, mivel a kisülés okozta impulzusok több 
ms hosszúak is lehetnek (Dombai, 1998a). 
 
A villámok detektálásánál a fáziskülönbségekből kiszá-
mítható a forrás azimutja (1. ábra), melynek előnye, 
hogy egy időben képes a felhő-felhő, illetve a felhő-föld 
villámokat „észlelni”. A méréshez minimum két antenna 
szükséges, amelyek a detektált jelek fázisszögének a két-
szeresét képzik, így kapva olyan jelet, amelynek frek-
venciája a detektált elektromágneses jel frekvenciájának 
a kétszerese, amplitúdója feleakkora, és a középértéke a 
fázisszög cosinusával ± irányba eltolódik (Dombai, 
2007). 
Mivel a cosinus jel jobb, illetve bal irányban is ugyanazt 
a kimenetet adja, így az egyik antenna jelét fázisban 90o-
al késleltetve meg kell szorozni a másik antenna lokali-
zált mérési adataival. Dombai (2007) munkája alapján az 
eltolódás a képzett szorzat jel középértékének fázisszög 
sinusával lesz arányos, mely szorzatokat a SAFIR analóg 
áramkörökkel oldotta meg. Dombai (2007) továbbá rá-
mutat arra, hogy mivel analóg a jel, így annak lineáris 
jelátviteli karakterisztikái hibásak lehetnek, melyeket egy 
VHF amplitúdójú jellel visszaellenőriznek. A különböző 
villámjelek szétválasztása az antenna által detektált jelek 
hullámának háromszögekkel való közelítésén alapszik 

(Fülöp, 2004). Az adatgyűjtés kapacitása 100 jel/s. A 
mérés pontatlan lehet, ha az antennák közel vannak egy-
máshoz, mivel módosíthatják a beérkező sugárzás fázisa-
it, így a fázisszögeket korrigálni kell. A SAFIR az úgy-
nevezett antenna korrekciós módszerrel oldotta meg ezt a 
hibát, ami a teljes körre vonatkozó olyan azimut korrek-
ciós értékeket tartalmaz, amelyek változása periodikusan 
írható le (Dombai, 2007). 
 
A villámok detektálásához más módszer is használható, 
nemcsak a fentebb említett irányméréses lehetőség (más 
néven DF – Directing Finding, azaz iránykeresés), ha-
nem az úgynevezett TOA (Time of Arrival), azaz az ér-
kezési időponton alapuló időkülönbség-mérés is. Utóbbi 
működési elve azon alapszik, hogy a villámok eltérő idő-
egység alatt jutnak el az antennákhoz. Pontos helymeg-
határozáshoz μs felbontású méréssorozatra van szükség. 
Az időkülönbség összefügg a szenzornak a forrástól való 
távolságával (Budai, 2009). A mérésnél figyelembe kell 
venni, hogy a szenzorok által „észlelt” pontok halmaza a 
síkban leírható egy hiperbolaként, mivel olyan pontokról 
beszélünk, amelyek a ponthalmaztól állandó távolságkü-
lönbséggel rendelkeznek, illetve az ezen távolság diffe-
renciája a két ponthoz képest konstans értékű. Így a mé-
rés esetében több állomás adta hiperbolák metszéspontjai 
megadják a villámlások pontos koordinátáit, és mivel a 
környezeti terepakadályokra kevésbé „érzékeny”, mint az 
interferometriai módszer, így ez az eljárás megbízhatóbb 

(Dombai, 2007; Budai, 2009). Három an-
tenna esetén a működési elv alapján pá-
ronként egy-egy hiperbola keletkezik, me-
lyek közül már kettő metszéspontja meg-
határozhatja a kisülések helyét (Baros et 
al., 2006), de ha a SAFIR rendszer csupán 
három vevőegységből állt volna, akkor a 
mérések során a hiperbolákból fakadó hi-
baérték magas lenne, így az időmérésen 
alapuló rendszer üzemeltetéséhez Mészá-
ros (2013) szerint minimum 4 antenna 
szükséges. 
 
Utólagos feldolgozások során további in-
formációk nyerhetők a SAFIR rendszerből 
a tetszőleges múltbeli események vissza-
játszásával; tetszőleges hosszúságú időtar-
tamokkal lokalizáló, denzitás eloszlási ké-
pek előállításával; a villámlás időbeli akti-
vitásának grafikonon való kezelésével; lo-
kalizációs paraméterek módosításával tör-
ténő elemzéssel; illetve az állomások ada-
tainak grafikus, táblázatos megjelenítésé-
vel (Dombai, 1998a). 
 
Villámrekord parametrizálása. A SA-
FIR 1999 és 2003 között 1 862 962 felhő-, 
és 364 314 földvillámot detektált, amely 
mérési eredmények mutatták be hazánk 
villámsűrűségének eloszlását, illetve an-
nak változását. Az adatokból kiderül, hogy 
a mérési időszakban a legtöbb zivataros 
nap 1999-ben volt (94 nap), míg a legke-

 

1. ábra: A SAFIR rendszer működésének sematikus  
ábrázolása (Wantuch, 2004 nyomán) 

 

2. ábra: Villámgyakoriság másodpercenkénti eloszlásban  
a hazai villámrekord (2010. augusztus 13.) alapján  

(Mona, 2012 nyomán) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ter


L É G K Ö R  65. évfolyam (2020) 91 

 

vesebb 2003-ban (70 nap). A SAFIR adatok feldolgozása 
után kijelenthető, hogy a legerősebb zivatartevékenység 
1999-ben volt, ahol a maximális intenzitás elérte a 60 vil-
lám/km2 értéket (Szonda és Wantuch, 2004). A nyári hó-
napokra jellemzőek a heves zivatar-, illetve légelektro-
mos jelenségek. A hazai villámrekordot 2010. augusztus 
13-ról 14-re virradó éjszaka folyamán észlelték, a SAFIR 
detektált adatai ekkor több mint 300 ezer villámot re-
gisztráltak. A villámrekord időbeli határainak meghúzása 
igen nehéz, de ha figyelembe vesszük a villámaktivitást 
kiváltó zivatarlánc kialakulásának, illetve megszűnésé-
nek lokalizált adatait, akkor láthatjuk, hogy a rekordot 
augusztus 13-án 19.00 és 23.00 óra között tapasztalták. 
Ezen állítást bizonyítja a későbbiekben bemutatott vil-
lámmennyiségeket ábrázoló grafikon görbéje  
(3. ábra), ahol augusztus 13-án 23.00 órakor a villámak-
tivitás számszerű értékei szignifikánsan csökkenni kezd-
tek ugyan, de értékeinek alapos elemzése rámutat, hogy a 
villámrekord időszak nem ért véget a 23.00-ás befejező 
időponttal. 
 
A 2. ábra a villámaktivitást reprezentálja az idő függvé-
nyében 2010. augusztus 13-án. Az ábrán jól látható, hogy 
15.00 órakor hirtelen emelkedni kezdett a villámok gya-
korisága az ország területén, legmagasabb értéke elérte a 
10 villám/s-ot, de 18.00-ra a kezdeti aktivitás alábbha-
gyott. A rekord kezdeti időszaka nagyjából 19.00-ra te-
hető, ahol a mutatók kisebb megszakításokkal elérik a 18 
villám/s értéket. A detektálás során az említett időszak-
ban 22.00 és 23.00 óra között volt észlelhető a legna-
gyobb villám/s érték, amely 23.00 óra után erős csökke-
nést mutat, de augusztus 14-én hajnalban még elég erős 
volt ahhoz, hogy az előző nap délután és kora este észlelt 
adatokkal megegyező villám/s értékeket produkáljon. 
Ezen okból kifolyólag a 13-án 23.00 órakor bekövetkező 
csökkenéssel szemben előtérbe helyezném a 14-én hajna-
li 02.00 óráig tapasztalható értékeket is, melyeket statisz-
tikai elemzésemben együtt tárgyalok a tényleges rekord-
dal. 
 
A 3. ábra a villámrekord során lokalizált villámok meny-
nyiségét mutatja be számszerű ábrázolásban, melynek 
alapján jól látható, hogy a legmagasabb mért értékek 
22.00 és 23.00 óra között figyelhetők meg, ahol a regiszt-
rált adatok alapján a kisülések értéke elérte a 110 101-et. 
A zivatarlánc múlásával a villámaktivitás is csökkent, 
míg teljesen meg nem szűnt. 
 
A 4. ábra a Kárpát-medencében lokalizált összes villám 
térképen megjelenített földrajzi helyzetét, azok számát, 
illetve időbeli eloszlását mutatja be 2010. augusztus 13-
án 02.00 és 2010. augusztus 14-én 01.59 között. A detek-
tált villámok száma 628 419 db volt. Az ábrán a SAFIR 
2010 augusztusában üzemben lévő bázisai (Bugyi, Sár-
vár, Varbóc, Véménd, Zsadány, illetve Maly Javornik és 
Milhostov) is láthatóak. A térkép színei a mérés során el-
telt időt mutatják, mely szerint 13-án délelőtt a zivatar-, 
illetve villámtevékenységek a Kárpát-medence DK-i, il-
letve K-i felében voltak tapasztalhatóak. A nap folyamán 
a rekord detektálásáig az ország középső részében látható 
az aktivitás további gócpontja. 

 
3. ábra: A villámrekord (2010. augusztus 13‒14.) során 
lokalizált villámok mennyisége az OMSZ-SAFIR adatai  

alapján (Oláh, 2012) 

 
4. ábra: A Kárpát-medence SAFIR villámtérképe a hazai  

villámrekord kapcsán (Az OMSZ engedélyével.) 

 
5. ábra: 2010. augusztus 13‒14. villámtípusainak összesített 
%-os, illetve számszerű megoszlása az OMSZ-SAFIR adatai 

alapján (Oláh, 2012) 
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A hazai villámrekord villámtípusainak %-os, il-
letve számszerű megoszlását mutatja be az 5. 
ábra, amelyen jól látható, hogy a földbe csapó 
negatív villámok aránya magasabb, mint a ha-
sonló pozitív töltésűeké. A vizsgált időinterval-
lumban a mérések 93,5534%-a felhőn belüli ki-
sülés volt, mely szerint 655 227 kisülés nem érte 
el a földfelszínt. A statisztikában látható adatok 
is mutatják, hogy a villámrekordot követő nap 
légelektromos jelenségeit is figyelembe kell 
venni, hiszen hasonló nagyságrendű kisülés volt 
tapasztalható ezen időszakban, mint a rekord 
idején. Az ábra adataiból kiolvasható, hogy az 
IC Start és az IC End villámtípusok közötti kü-
lönbség mindössze 2 kisülés (0,00028556%-a a 
teljes adatmintának), melynek oka lehet, hogy 
igen kis megindult kisülésekről, vagy mérési 
pontatlanságról van szó, melynek mértéke bár 
csekély, de nem elhanyagolható. 
 
A 6. ábra a CG–, illetve CG+ villámok előfor-
dulását mutatja be a villámrekord kapcsán, 
2010. augusztus 13-án 19.00 óra és augusztus 
14-én 02.00 óra között. Értékeik emelkedési 
görbéje megegyezik a 3. ábrán látható villám-
mennyiségi előfordulással. A negatív villámok 
(statisztikailag is kimutathatóan) a pozitív vil-
lámok előtt keletkeztek, melynek oka a földfel-
szín potenciál-gradiensével, illetve polaritásával 
magyarázható. Az ábra adatainál a CG+ villá-
mok mennyisége a CG– villámok értékéhez ké-
pest viszonylag csekély, hirtelen számszerű 
csökkenést mindkét típus esetében megközelítő-
leg éjfél közelében tapasztalhatunk. 
 
A 7. ábra az IC Isolated, az IC Flash, illetve az 
IC Start-End villámtípusok megoszlását mutatja 
be a villámrekord időintervallumában. Az ábra 
mindegyik kategóriájában az értékek emelkedé-
se, illetve csökkenése azonos időponthoz köthe-
tő, mely megközelítőleg 13-án 22.30-kor tör-
tént. Típusukat tekintve összefüggésben állnak, 
amelyet a lejátszódásuk során tapasztalt szám-
szerű értékek grafikus ábrája (3. ábra) is meg-
erősít. Az elszigetelt felhőn belüli villám meny-
nyiségi értéke a legmagasabb, amely arra mutat 
rá, hogy önmagában álló, spontán megjelenésű, 
kisebb kisülésekről beszélhetünk, amelyek ori-
entációs pontja a felhő erőterében található. 
 
A 8. ábrán a villámrekord során (2010. augusz-
tus 13-a 19.00 és 14-e 02.00 óra között) detek-
tált CG villámok számszerű megoszlása látható. 
Az ábra jól mutatja, hogy a felhő-föld villámok 
darabszáma megközelítőleg hajnalig emelke-
dett, majd hirtelen csökkeni kezdett. Az értékek 
~21.30-kor, illetve ~00.45-kor azonos szinten 
voltak, valamint a két időpont közötti időinter-
vallumban mérték a legtöbb CG villámot. A 
SAFIR méréseiből kiderül, hogy a maximális 
villámaktivitási darabszám 23.00 és 00.00 óra 

 
6. ábra: A CG–, illetve CG+ villámok gyakorisága a villámrekord (2010. 

augusztus 13‒14.) során az OMSZ-SAFIR adatai alapján (Oláh, 2012) 

 
7. ábra: Az IC Isolated, az IC Flash, illetve az IC Start-End villámok gya-
korisága a villámrekord (2010. augusztus 13‒14.) során az OMSZ-SAFIR 

adatai alapján (Oláh, 2012) 

 
8. ábra: 2010. augusztus 13-a 19.00 és 14-e 02.00 óra között  

a CG villámok számszerű megoszlása Magyarországon  
az OMSZ-SAFIR adatai alapján (Oláh, 2012) 
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között volt tapasztalható, számszerű értéke meghaladta a 
4 400 db/óra aktivitást. 
 
Összegzés. Az adatok alapján láthatjuk, hogy a hazai 
SAFIR rendszer több villámparamétert is képes volt de-
tektálni, hatékonysága a Kárpát-medencére terjedt ki, 
Wantuch (2004) a lokalizációs terület nagyságát ~200 
ezer km2-ben adta meg. A SAFIR előrejelzési időinter-
valluma igen kis határok között mozgott, de fejlesztése 
folyamatos volt, melynek révén egyre többet tudhattunk 
meg a villámlásról és más légelektromos jelenségről. 
Fontos kiemelnünk, hogy a bemutatott adatok összeha-
sonlítása során a villámrekordot adó vihartevékenység 
aktivitásának (az adott légelektromos parametrizációs 
mintákat figyelembe véve) lezáró időpontja 2010. au-
gusztus 14-re tehető, mely a villámrekord villámmennyi-
ségi adataival jól összefüggnek. A rekord során figye-
lembe kell vennünk, hogy nem hazai, hanem a Kárpát-
medence mért adatokkal alátámasztott rekordjáról beszé-
lünk, hiszen országhatáron átnyúló regisztrált adatok is 
vannak a vizsgált időszak mintáiban. A rekord tárgyalá-
sánál azt is tudnunk kell, hogy a ténylegesen, a földfel-
színt elérő kisülések száma, azaz a CG+ és CG– adatok 
összegzése adja a villámrekord valós, a laikus megfigye-
lők által elfogadott rekordot. A jövőben további tanul-
mányokban szeretném az adatsort teljes mélységében 
feldolgozni, így a villámhelyek, áramparaméterek és vil-
lámtípusok mellett a fel- és lefutási időket, az áramerős-
ségeket, a polaritást darabszámban, időben és statisztikai 
úton bemutatni, melyek tovább erősítik a véleményemet, 
hogy a hazai villámrekord nem egy, hanem két nap ese-
ményeként zajlott le a légterünkben. 
 
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni prof. dr.  
Makra Lászlónak, a Szegedi Tudományegyetem kiváló-
ságának, aki 2011-ben e területre irányította a figyelmem 
és vezetésével védhettem évfolyamelső munkámat 2012-
ben. Külön köszönet illeti az Országos Meteorológiai 

Szolgálat munkatársait, akik voltak szívesek a rendelke-
zésemre bocsátani a SAFIR adatokat. 
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