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1 Az elemzés az adatok összehasonlíthatósága és homogenitásának biztosítása érdekében a
Veszprém-szentkirályszabadjai repülőtéren lévő meteorológiai állomás (OMSZ) adatainak fel-
használásával készült..

KÖZLEMÉNYEK

Veszprém meteorológiai viszonyai 2017-ben1

KOVÁCS GYŐZŐ GYULA

A 2017-ES ÉV AZ ÁTLAGTÓL MELEGEBBNEK ÉS SZÁRAZABB-
NAK BIZONYULT. Az évi középhőmérséklet 10,9°C-nak adódott, egy fokkal ma-
gasabb az 1981–2010-es évek átlagánál. Több napi, elsősorban maximum hőmér-
sékleti rekord megdőlt, a nyár 2 fokkal volt melegebb az átlagnál. A hónapok közül
a január volt a legszélsőségesebb, középhőmérséklete 4,1°C-kal elmaradt a sokévi
átlagtól. (Legutóbb éppen 30 éve, 1987-ben volt hasonlóan hideg a január, igaz ak-
kor hó is, hófúvás is volt bőségesen, napokra megbénítva az országot.) Ezt követő-
en április és szeptember kivételével mindegyik hónap melegebb volt az átlagnál. A
legnagyobb pozitív eltérés márciusban jelentkezett (+3,9°C), ezt követi a június
(+2,9°C), illetve a december (+2,5°C). Június az elmúlt 50 év második, március a
harmadik legmelegebb hónapjának bizonyult. 2017 áprilisa igen szeszélyes időjárá-
sú volt, a hónap elején még az átlagosnál melegebb, a végén meglehetősen hideg
légtömegek érkeztek sok csapadékkal. Április 19-én és 20-án havazott. Az év leg-
magasabb hőmérsékletét az augusztus elején tomboló kánikulában mértük, 4-én
36,3°C-ig emelkedett a hőmérséklet. Mind a hideg, mind a meleg küszöbnapok
száma jól jelzi a szokásosnál melegebb évet. Fagyos napból (amikor a minimum
hőmérséklet ≤ 0°C) 81 napot jegyeztünk fel, téli nap (amikor a maximum hőmérsék-
let ≤ 0°C) 21 adódott. A rendkívül hideg januárban 7 zord nap (amikor a minimum
hőmérséklet ≤ mínusz 10°C) fordult elő. A nyári napok száma (amikor a maximum
hőmérséklet ≥ 25°C) kevéssel meghaladta a sokévi átlagot. Hőség napból (maxi-
mum hőmérséklet ≥ 30°C), és forró napból (maximum hőmérséklet ≥ 35°C) is töb-
bet számoltunk az átlagnál. Csapadék 50 mm-el kevesebb hullott és az éven belüli
eloszlása eltért a szokásostól. 100 csapadékos napon (amikor a lehullott mennyiség
elérte a 0,1 millimétert) összesen 547 mm eső esett, a legtöbb napi csapadék szep-
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2 Napló, 2017. 01. 09. Mínusz huszonnyolc. 1. Senki ne maradjon az utcán éjszakára. 3..

tember 16-án hullott: 32,6 milliméter. Az év eleje júniusig jellemzően csapadéksze-
gény volt, majd júliusban és szeptemberben érkezett jelentősebb mennyiségű eső.
Az év során 21 napon havazott vagy hullott vegyes halmazállapotú csapadék, de tar-
tós hótakaró egyik téli hónapban sem tudott kialakulni. Országos átlagban közel 30
százalékkal több napsütéses órát élvezhettünk 2017-ben, mint a sokévi átlag. Július
bizonyult a leginkább napfényesnek, de a legnagyobb eltérést januárban tapasztal-
tuk, mivel a sokévi átlag közel duplája volt megfigyelhető. A mérések szerint az évi
átlagos szélsebesség 3,2 m/sec-nak adódott. Szeles nap (amikor a szélsebesség meg-
haladja a 12 m/sec-os értéket) 148 napon fordult elő. Ezen belül viharos napot (ami-
kor a szélsebesség meghaladja a 15 m/sec értéket) 72 alkalommal jegyeztünk. Az év
legerősebb széllökése október 29-én délután meghaladta a 100 km/órás értéket.

Az utóbbi években nem tapasztalt hideggel kezdődött 2017. 
Január 5-én viharos északi széllel sarkvidéki eredetű hideg légtömeg tört utat

magának, így a napi középhőmérséklet 7-én 10 fokkal maradt el a sokévi átlagtól.
Csak január 12-től enyhült kissé a tél szorítása, ekkor a középhőmérsékletek is
kevéssel átlag fölött alakultak. 13-án a délutáni maximum hőmérséklet 3,0°C-ig
emelkedett, bár nem ez lett a havi maximum, ugyanis elsején 3,7°C-ig „kúszott” fel
a hőmérő higanyszála. A hónap második felében a Kárpát-medence fölött hideg lég-
párna alakult ki, ami a hónap utolsó dekádjában zord időt és jelentősen megnöveke-
dett szennyezőanyag koncentrációt eredményezett. A januári középhőmérséklet
mínusz 4,9 Celsius foknak adódott, ez 4,1 fokkal alacsonyabb, mint az 1981–2010
közötti időszak (normál érték) átlaga. Hasonlóan hideg, sőt ettől hidegebb január
legutóbb 1987-ben fordult elő, akkor mínusz 5°C volt a havi középérték. A leghide-
gebb napon, 7-én mínusz 14,1°C-ig csökkent a hőmérséklet és a délutáni maximum
is jóval a fagypont alatt maradt, mindössze mínusz 8,9°C-ot mutatott a hőmérő.

„Öt éve nem volt ilyen hideg Magyarországon – közölte az Országos
Meteorológiai Szolgálat. Vasárnap hajnalban megdőlt az országos napi minimum
hőmérsékleti rekord. […] Megyénkben mínusz tizennégy Celsius-fok volt a hőmér-
séklet szombaton hajnalban, Veszprémben, vasárnap is ilyen hideg volt. Több olva-
sónk érdeklődésünkre azt mondta, hogy a Bakonyban ennél is hidegebbet mértek.
[…] Szaller Péter, veszprémi Befogadás Háza vezetője elmondta, teajárattal járták
a várost pénteken délután és este, közel ötvenen kértek a forró italból. Mindenkinek
folyamatosan ajánlották szálláshelyeiket, hogy senki ne maradjon az utcán éjszaká-
ra. A Befogadás Házában ezen az éjszakán tartózkodtak a legtöbben. Kollégái a
hideg időre való tekintettel többet járták a közterületeket, mint máskor.”2 A téli
küszöbnapok száma is jóval az átlag fölött alakult. Az átlagos 24 fagyos nappal
szemben a hónap minden napján fagyott és hét alkalommal csökkent a minimum
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3 Napló, 2017. 01. 10. Elfagyott vízórák. 2.
4 Napló, 2017. 01. 14. A hideg után itt a hó. 1.  Csúszós utak megyeszerte. 2.
5 Napló, 2017. 02. 01. Nem okozott gondot az ónos eső az utakon. Estére érte el megyénket a csa-

padékos időjárás. – Az útfenntartó gépei folyamatosan dolgoznak. 2.
6 Napló, 2017. 01. 07. Szembejött egy garázs. 16..

hőmérséklet mínusz 10 fok alá (zord nap) az átlagos hárommal szemben. Téli nap
(amikor a maximum hőmérséklet is fagypont alatt marad) 19 alkalommal fordult
elő, hat nappal többször, mint az átlag. A szokatlan hidegben a nem kellően téliesí-
tett vízórák tömegével fagytak el. „A Bakonykarszt Zrt. teljes üzemeltetési területé-
ről 225 bejelentés érkezett. Szombat reggel volt a csúcs, amikor mintegy száz tele-
fonhívást kaptak. A dömpingszerű elfagyást a péntek esti nagy lehűlés és az erős szél
együttes hatása okozta. Megerősített szolgálatot rendeltek el a diszpécsereknél és a
hibaelhárításnál is. – nyilatkozta a Naplónak Radács Attila műszaki igazgató.”3

A rendkívül száraz december után a január kicsit csapadékosabb volt, három csa-
padékos napon összesen 20 mm esett, ami a sokévi átlag 65 százaléka. 13-án egy
hullámzó frontrendszer okozta a hónap legnagyobb csapadékát, térségünkben 14,3
mm esett, havazott is, de az enyhe levegőben Veszprémben hótakaró nem tudott
kialakulni. „A megyeszékhelyen péntek késő délelőtt az esőt havas eső, majd hava-
zás váltotta fel, délután megszakításokkal, változó intenzitással havazott. Egy átvo-
nuló frontrendszer hozott nagy mennyiségű csapadékot a Kárpát-medencébe, a cik-
lon miatt sokfelé hullott eső, havas eső, ónos eső, és hó. […] Zircen pénteken folya-
matosan esett a csapadék. Először eső, majd havas eső és hó hullott. Napközben szá-
mos helyen fennakadást okozott a havazás.”4 A hónap utolsó napján ónos eső hul-
lott. „Estére érte el Veszprém megyét a csapadékos időjárás, hét óra magasságában
[sic!] szakadt az ónos eső. A Magyar Közút ügyeletes diszpécserének tájékoztatása
szerint megyénkben szerencsére nem volt fennakadás az utakon.”5 Az átlagos szél-
sebesség 2,7 m/sec-nak adódott, 8 szeles és 5 viharos napot jegyeztünk fel. A leg-
erősebb széllökés 6-án volt 23 m/sec-os (83 km/órás) értékkel. „A viharos erejű szél
felkapott egy mobil garázst az egyik ház kertjében a Pajta utcában, és egyenesen az
útra repítette, tájékoztatta lapunkat az egyik olvasónk. – Szocsin Norbert nem sok-
kal délután kettő óra előtt éppen a Pajta utcában haladt autójával, amikor hirtelen
észrevette, hogy a szél nagy sebességgel egy mobil garázst tol az út közepén. […]
szerencsés voltam mert egy előttem parkoló autónak vágta a szél a fémszerkezetet,
így nekem volt időm megállni és visszatolni. A másik autó tulajdonosa valószínűleg
ennyire nem fog örülni, ha meglátja, mi történt. Valószínűleg az egyik ház kertjéből
emelte ki a viharos szél a mobil garázst.”6

Az igen zord időjárású január után február elején délies áramlással kifejezetten
enyhe levegő áramlott térségünkbe, amely az átlagosnál melegebb időjárást eredmé-
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7 Napló, 2017. 02. 02. Nyaktörő mutatvány. Járható főutak, csúszós járdák, óvatos autósok. 1.
8 Napló, 2017. 03. 01. Károkat okozott a szél. 2..

nyezett. Harmadikán a napi középhőmérséklet 8,5°C-kal múlta felül a sokévi átla-
got, a délutáni maximum hőmérséklet megközelítette a 13 fokot. A hónap közepén
újra visszaesett a hőmérséklet, mivel északnyugat felől hidegebb légtömegek érkez-
tek térségünkbe. A beáramló hűvösebb légtömeg nyugalomra jutva ismét télies idő-
járást eredményezett, aminek hatására a napi középhőmérsékletek január 7. és 17-e
között kevéssel a sokévi átlag alatt alakultak. A leghidegebb napon, 14-én mínusz 7
fokig csökkent a hőmérséklet. A hónap utolsó napjaiban újabb erőteljes melegedés
kezdődött és igazi tavaszias időjárással búcsúzott a tél. Február 2 fokkal volt eny-
hébb az átlagnál, középhőmérséklete 2,7°C-nak adódott, a havi maximum hőmér-
sékletet 23-án mértük 15,2°C-os csúcsértékkel. Februárban 19 fagyos és 2 téli napot
jegyeztünk fel, zord nap nem volt. A hónap során 6 csapadékos napon (amikor a
lehullott mennyiség eléri a 0,1 millimétert) 45 mm eső esett, ez 30 százalékkal több,
mint a sokévi átlag.

Február elsején ónos eső esett. „Szerdán Veszprémben valamennyi főútvonal és
a mellékutcák közül is számos jól járható volt, a járdák azonban sok helyen jegesek
maradtak. A szokásosnál kevesebb autó közlekedett. Sószóró gépek a főútvonalon és
mellékutcákban is dolgoztak. […] A belváros környéki járdák esetében, ahol a tulaj-
donos takarított, ott csak vizes a járda, több szakaszt tükörjég borított. Nem vélet-
len, hogy a gyalogosok közül többen a kevésbé forgalmas utcákban inkább az úttes-
ten haladtak. […] Értesüléseink szerint jelentősen megemelkedett a csúszós útviszo-
nyok miatt a baleseti osztályra kerülők száma a megye kórházaiban. A legtöbben
csuklótörésekkel és csípőtáji törésekkel kerültek kórházba, de a fej- és mellsérülések
száma is magasabb volt az átlagosnál.”7 Február 8. és 11. között gyengén havazott,
de mérhető mennyiség és hóvastagság nem tudott kialakulni, 15. és 20. között gya-
kori volt a köd. A legtöbb napi csapadékot 5-én mértük, ekkor közel 20 milliméter
eső esett. A hónap során 7 szeles és 4 viharos nap volt, az átlagos szélsebesség 2,9
m/sec-nak adódott. A legerősebb széllökés 28-án elérte a 80 km/órás értéket.
„Másodfokú, narancssárga riasztást adott ki kedden délelőtt az erős szél miatt az
Országos Meteorológiai Szolgálat Veszprém megye területére. A nap folyamán az
erősebb széllökések meghaladták az óránkénti 80–90 kilométeres sebességet, több
helyen, elsősorban Pápán és a környező településeken különböző mértékű károkat
okozva. A szélvihar útját kidőlt fák és leszakadt villanyvezetékek jelezték, de megron-
gálódott tetőszerkezetekhez is riasztották a pápai, az ajkai és a veszprémi hivatásos
tűzoltókat, akik tegnap összesen tizenötször avatkoztak be a káreseteknél.”8

Március igazán meleg hónapnak bizonyult, középhőmérséklete 8,9°C-nak adó-
dott, ami 3,9°C-kal magasabb, mint a sokévi átlag. Ezzel a harmadik legmelegebb
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március lett az elmúlt 50 éves mérési adatsorban. Csupán 1990. és 2014. előzi meg,
mindkét évben 9,1°C volt a márciusi középhőmérséklet. A napi középhőmérsékletek
szinte az egész hónap folyamán az 1981–2010-es átlag felett alakultak, csupán két
napon süllyedtek ez alá. Főként a hónap eleje bizonyult különösen melegnek, 4-én
8,4°C-kal volt magasabb a sokévi átlagnál. Ezt követően egy hűvösebb periódus
következett, de a hónap közepétől egy újabb melegedési folyamat kezdődött, mely-
nek hatására 23-án a napi középhőmérséklet meghaladta a 14°C-ot. Ezt követően
egy hidegfront határozta meg térségünk időjárását, amelynek hatására több fokkal
mérséklődött a nappali felmelegedés, ami (26-án és 27-én) átlag alatti hőmérsékle-
teket eredményezett. A hónap végén ismét visszatért a kellemes, tavaszias időjárás,
a havi maximum hőmérsékletet 29-én délután jegyeztük fel, 21,5°C-os értékkel.
Enyhék voltak a reggelek, két napon (5-én és 30-án) megdőlt a reggeli melegrekord,
utóbbi 9,9°C-nak adódott. Három napon (22-én, 23-án és 29-én) a délutáni csúcshő-
mérséklet meghaladta a 20 fokot. Száraz volt a március. A havi csapadékösszeg 12
mm, a sokévi átlag 30 százaléka. A hónap eleji csapadékhullás egy hullámzó front-
rendszerhez volt köthető, amely eső, záporeső formájában hullott, nem nagy meny-
nyiségben. Ezt követően szárazabb időszak következett, melyet egy hidegfront átvo-
nulás szakított meg. Ehhez az időszakhoz köthető a legnagyobb 24 órás csapadék-
összeg, ami térségünkben 18-án 5–7 millimétert eredményezett. A hónap második
fele a leszálló légmozgások hatására meglehetősen száraznak bizonyult. Március
meglehetősen szeles hónap volt. Az átlagos szélsebesség 3,5 m/sec-nak adódott, 17
szeles és 2 viharos napot jegyeztünk fel. A legerősebb széllökés 4-én volt 58 km/órás
értékkel.

Április időjárása meglehetősen szélsőségesen alakult térségünkben, több meleg-
és hidegrekord is megdőlt a hónapban és csapadék is jóval kevesebb hullott az átlag-
nál. A hónap középhőmérséklete 9,8°C-nak adódott, ez fél fokkal kevesebb a sokévi
átlagnál. A hónap eleje kimondottan meleg volt, míg a második felében a hőmérsék-
letek elmaradtak az időszakra jellemzőtől. 2-án és 3-án megdőlt a napi maximum
hőmérsékleti rekord, utóbbi 23,4°C-nak adódott. A hónap második felében ciklonok
és a hozzájuk tartozó frontok alakították hazánk időjárását, amelyek meglehetősen
hűvös levegőt, csapadékot és szeles időt hoztak magukkal. 19-én és 20-án szintén
maximum hőmérsékleti rekord dőlt, de negatív értelemben. 19-én: 2,6°C, 20-án:
3,1°C volt a csúcshőmérséklet, ilyen alacsony érték áprilisban, ezeken a napokon
még nem fordult elő. Április 21-én mértük a legalacsonyabb hőmérsékletet, hajnal-
ban mínusz 0,5°C-ig süllyedt a hőmérő higanyszála. Ezt követően egy melegedési
folyamat indult be, de a hónap utolsó napjait ismét átlag alatti hőmérsékletek jelle-
mezték. Áprilisban 20 mm csapadék hullott, ez a sokévi átlag 50 százaléka. A hónap
első felében csapadékos és száraz időszakok váltották egymást, számottevő mennyi-
ségű csapadék nélkül. 4-én dörgött, villámlott, feljegyezhettük az év első zivataros
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9 Napló, 2017. 04. 20. Hósapka a tulipánon. 1..

napját. A hónap közepén egy ciklon közelítette meg térségünket, amely bőséges csa-
padékhullást (10-15 milliméter) és szeles időt okozott, 19-én és 20-án havazott, illet-
ve havas eső esett. „Az évszakhoz képest szokatlan hideg köszöntött be, a kertekben
pompázó virágokat mára több helyütt fehér hótakaró borítja. A megyében sokfelé
tegnap egész nap esett a hó, havas eső, s a szél is felerősödött. A Bakonyban a hó az
utakon is megmaradt. […] Míg délelőtt nem okozott fennakadást a közlekedésben az
időjárás, délután több baleset is történt megyeszerte.9 Április 21-én arról tudósított
a Napló, hogy Farkasgyepű környékén csaknem ötven centiméter hó esett. Egy szá-
razabb időszak után, egy hullámzó frontrendszert követően, 28-án közel 6 millimé-
ter eső esett, majd a hónap utolsó napjai csapadékmentesen teltek. Április az év má-
sodik legszelesebb hónapja volt, az átlagos szélsebesség 4,0 m/sec-nak adódott. 16
szeles és 9 viharos nap volt, a legerősebb széllökés 6-án elérte a 76 km/órás értéket.

Május fél fokkal volt melegebb a sokévi átlagnál, középhőmérséklete 15,8°C-
nak adódott. A hónap első harmada átlag körüli hőmérsékletet hozott, majd sarkvi-
déki eredetű hideg levegő árasztotta el térségünket, amelynek köszönhetően új mini-
mum hőmérsékleti rekord született. 10-én reggel 0,6°C-ig csökkent a hőmérséklet,
ilyen alacsony érték ezen a napon az elmúlt 50 évben még nem fordult elő. A hónap
második felét leginkább átlag körüli hőmérsékleti értékek, a hónap utolsó napjait
pedig az erősödő nappali felmelegedés hatására, átlag feletti értékek jellemezték.
Májusban 4 nyári napot jegyeztünk fel, amikor a maximum hőmérséklet meghalad-
ja a 25°C-ot, ez a sokévi átlagnak megfelelő érték. Május is száraz volt, 10 csapadé-
kos napon 30 mm eső esett, ez a sokévi átlag 50 százaléka. A hónap eleji csapadé-
kosabb időszak egy magassági hidegörvénynek volt köszönhető, összességében
mintegy 20 milliméternyi csapadékkal és 4-én zivatarral. Ezt követően egymást vál-
tották a csapadékosabb és száraz periódusok, de számottevő mennyiség csak 20-án
hullott, közel 7 milliméter. Májusban az átlagos szélsebesség 3,1 m/sec-nak adódott,
12 szeles nap mellett 5 viharos napot jegyeztünk fel. A legerősebb széllökés 21-én
megközelítette a 70 km/órás értéket.

Június 2,9°C-kal volt melegebb a sokévi átlagnál, középhőmérséklete 21,2°C-
nak adódott. Ez a második legmelegebb június a repülőtéri meteorológiai állomás
történetében, csak a 2003-as év előzi meg, akkor 22,4°C volt a havi középérték. A
hónap elején a nyugodt nyárias időjárásnak köszönhetően a napi középhőmérsékle-
tek 2–4 fokkal a sokévi átlag fölött alakultak, majd egy 6-án átvonuló hidegfront
hatására a hőmérséklet 7. és 11. között kevéssel az átlag alatt maradt. 11-én reggel-
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re erősen 11,5°C-ig csökkent a hőmérséklet. Ezt követően néhány napon keresztül
délnyugati áramlással érkező melegebb és száraz légtömeget alakították időjárásun-
kat. A hónap közepén egy északnyugat felől érkező hidegfront rövid idejű, de jelen-
tős hőmérséklet-csökkenést eredményezett. Június 17. után újra erősödött a nappali
felmelegedés, az átlagosnál jóval melegebb időszak következett. A napi középhő-
mérsékletek 4–6 fokkal haladták meg az időszakra jellemző értéket. Az ekkor szór-
ványosan kialakuló helyi záporok, zivatarok sem hoztak lényeges enyhülést. A
hónap utolsó dekádjában délies áramlással az itt lévőnél is több fokkal melegebb
levegő érkezett térségünkbe, fokozódott a hőség. A legmelegebb napon, 22-én dél-
után 33,6°C-ig emelkedett a hőmérséklet. Júniusban nyári nap 23 alkalommal for-
dult elő, ez 12-vel több, mint az átlag, és 6 alkalommal lépte túl a napi csúcshőmér-
séklet a 30 fokot. Június 21. és 24. között a napi középhőmérsékletek térségünkben
is meghaladták a 25 fokot. (Az Országos Tisztifőorvos 2017. június 22-től június 26-
áig másodfokú hőségriasztást adott ki, amelyet június 28-áig meghosszabbítottak.)
A hőségnek egy Nyugat-Európa fölött kialakult ciklon hidegfrontja vetett véget az
utolsó napokban. Június is kitűnt a szárazságával, 50 mm eső esett, 16 mm-el keve-
sebb a sokévi átlagnál. A hónap elején főként szárazabb időjárás volt a jellemző, csu-
pán kisebb záporok fordultak elő. 6-án egy markáns hidegfront átvonulása erős szél-
lökésekkel kísért zivatart eredményezett. A front után a délnyugati áramlással érke-
ző meleg és száraz légtömegek hatására több napig nem esett jelentősebb mennyisé-
gű csapadék. A hónap utolsó dekádjában az erősödő nappali felmelegedés mellett
két hullámban bő csapadékú periódus jelentkezett. 24-én 17 mm, 25-én 13 mm eső
esett, zivatarok kíséretében. A hónap utolsó napján egy hidegfront hozott további 7
mm csapadékot. A havi átlagos szélsebesség 3,4 m/sec-nak adódott, 16 szeles és 7
viharos napot jegyeztünk fel. A legerősebb széllökés 30-án megközelítette a 70
km/órás értéket. (Júniusban két megyei időjárási rekord is született: a legtöbb csa-
padékos napot, 16-ot Sümegen jegyezték fel, míg a hónap legnagyobb csapadékösz-
szege 141,3 mm Nagyvázsonyban volt.)

Július 1,0°C-kal volt melegebb az átlagnál, középhőmérséklete 21,6°C-nak adó-
dott. A hónap első napjaiban a középhőmérséklet a sokéves átlag alatt maradt, mert
a június végi hőhullám után egy hidegfront hozott felfrissülést. Ezt követően egy
melegedési folyamat indult be, amelynek köszönhetően 4–6 fokkal a sokévi átlag
fölött alakultak a hőmérsékleti értékek. A júliusi csúcsértéket is ebben a periódusban
értük el, 10-én volt a legmelegebb 34,2 fokos csúcsértékkel. Néhány nappal később
egy átvonuló hidegfront után erős északnyugati széllel száraz, hűvös levegő árasz-
totta el térségünket, a napi középhőmérséklet jelentősen visszaesett. 14-én reggelre
10°C-ig csökkent a hőmérséklet, beállítva a 2003-as évben mért „negatív” csúcsot.
A hónap második felében egyre erősödő felhőoszlató hatások érvényesültek, így
ismét beköszöntött a kánikula. A tartósan magas napi átlaghőmérsékletek miatt júli-
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10 Napló, 2017. 07. 20. Újra itt a hőség. 1.
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us 20. és 23. között másodfokú hőségriadó volt érvényben, de nálunk „csak” 20-án
lépte át a napi középhőmérséklet a 25 fokos értéket. „Újabb hőhullám érte el a
Kárpát-medencét, a jövő hét elejéig biztosan harminc fok feletti hőmérsékletre szá-
míthatunk. A kánikulát a Földközi-tenger felől a Kárpát-medencébe beáramló meleg
levegő okozza.”10 Az év második hőhullámának egy Nyugat-Európa fölött kialakult
ciklon hidegfrontja vetett véget. „Szinte éjszakai sötétség borult szerdán késő dél-
után Veszprémre. […] A Bakony felől érkezett, ijesztően sötét felhőkből hatalmas fel-
hőszakadás zúdult a megyeszékhelyre, néhány percig borsó nagyságú jegek is estek,
miközben dörgött, villámlott. Az utakon, utcákon hömpölygött a víz, ami lelassította
a délutáni csúcsforgalmat. A sötét felhők a Balaton felé távolodtak.”11 A beáramló
hidegebb levegő hatására 25. és 27. között 2–4 fokkal volt hűvösebb a sokévi átlag-
nál. A hónap végén délies áramlással szaharai eredetű levegő árasztotta el a Kárpát-
medencét, és ez a rendkívüli hőhullám augusztus első harmadának időjárására is
hatással volt. A hónap során 22 napon haladta meg a hőmérséklet a 25°C-ot, nyolc
napon a 30°C-ot, míg a napi középhőmérséklet két alkalommal, 10-én és 20-án
emelkedett 25°C fölé. Július volt az év első hónapja, amikor a havi csapadékösszeg
– ha kevéssel is – de meghaladta a sokévi átlagot. A várva-várt eső két periódusban
érkezett, az első hullám 8. és 12. között, zivatarok kíséretével, a második 22. és 26.
között, szintén zivatar kísérettel. A legcsapadékosabb napnak 24-e bizonyult, 18 mil-
liméteres napi csapadékösszeggel. Július mérsékelten szeles hónapnak bizonyult, az
átlagos szélsebesség 2,9 m/sec-nak adódott, 5 viharos és 13 szeles napot jegyeztünk
fel. „Szerencsére elkerülte megyénket a nagy vihar, amely hétfőn este és kedden haj-
nalban [július 24-én és 25-én] az ország több területén is komoly károkat okozott, ez
derült ki a katasztrófavédelem tájékoztatójából. Veszprém megyében kidőlt fák adtak
munkát a tűzoltóknak, akik három alkalommal vonultak ki […] Áramkimaradás nem
történt a megyében a vihar miatt.”12 A legerősebb széllökés 8-án megközelítette a
70 km/órás értéket.

Augusztus 2,1°C-kal volt melegebb az átlagnál, középhőmérséklete 22,3°C-nak
adódott. Már július végén délies áramlással afrikai eredetű forró légtömegek érkez-
tek térségünkbe, a kánikula tovább fokozódott. A hónap harmadfokú hőségriadóval
kezdődött, 4-én a napi középhőmérséklet 30,4°C volt, hasonló meleg ezen a napon
a repülőtéri meteorológiai állomáson még nem fordult elő. Ugyancsak 4-én mértük
a havi maximumot, a délutáni órákban 36,3°C-ig emelkedett a hőmérő higanyszála.
Ezekben a napokban 6–8°C-kal, negyedikén 10°C-kal volt melegebb a sokévi átlag-
nál. A hőség utáni hirtelen lehűlést egy hidegfront hozta, 7-én és 8-án átlag alatti
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13 Napló, 2017. 08. 12. Lecsapott a vihar, megyeszerte számos kisebb kárt okozott. 2..

hőmérsékleteket eredményezve. Az újabb és rövidebb hőhullám már nem volt olyan
erős, mint a korábbi, csupán 2–4 fokkal emelkedett az átlag fölé. Ezt a hőséget egy
lassan mozgó hidegfront mérsékelte, 12. és 14. között ismét átlag alatti hőmérsékle-
teknek örülhettünk. Ezt követően egy újabb melegebb periódus következett, de 20.
és 22. között egy hidegfront hatására a normál alatt alakultak a napi középhőmérsék-
letek. A nyugalomba jutott hűvösebb levegőben 24-én reggelre 10,9°C-ig csökkent
a minimum hőmérséklet. Augusztusban kiemelkedik a hőségnapok száma (amikor a
maximum hőmérséklet meghaladja a 30 fokot), az átlagos 5 helyett 14 ilyen napot
jegyeztünk fel. 3-án, 4-én és 5-én az éjszakai minimum hőmérsékleti rekordok is
megdőltek, ugyanis ilyen enyhe hőmérsékletek ezeken a napokon még nem fordul-
tak elő. Augusztus csapadékmennyisége a sokévi átlagnak megfelelően alakult.
Négy csapadékos napon összesen 68,5 milliméter eső esett, zivatar kísérettel.
Valamennyi csapadékos nap hidegfront átvonuláshoz kapcsolódott. Augusztus 11-én
délelőttig: „37 kisebb beavatkozást kellett végrehajtaniuk a tűzoltóknak Veszprém
megyében a csütörtök [10-én] éjszaka érkezett zivatarlánccal összefüggésben bekö-
vetkezett káresemények miatt. […] A megye nyugati részén okozott kisebb károkat a
zivatar, amely kevéssel 20 óra után érte el Veszprém megyét. Az erős szél, valamint
a rövid idő alatt lehulló nagy mennyiségű csapadék hatására több helyen faágak
szakadtak le, valamint fák dőltek meg veszélyesen.”13 Az erőteljes felmelegedéssel
és kánikulával járó időszakok teljesen csapadékmentesen teltek. A hónap legerősebb
széllökését a 6-ai frontátvonuláskor mértük, 65 km/órás értékkel. Hat viharos, 9 sze-
les napot jegyeztünk fel. Az átlagos szélsebesség 2,7 m/sec-nak adódott.

Szeptember 0,8°C-kal lett hűvösebb az átlagnál, középhőmérséklete 14,7°C-nak
adódott. A hónap elején még nyár volt, elsején 28,7°C-os csúcshőmérséklettel, ezt
követően egymást váltották a hűvösebb és melegebb periódusok. Szeptember máso-
dik felét leginkább a lehűlés és az átlagosnál alacsonyabb hőmérsékletek jellemez-
ték. Egyes napokon 2–4 fokkal volt hűvösebb az átlagnál. 21-én mindössze 11,4 fok
volt a délutáni maximumhőmérséklet. Ettől alacsonyabb érték ezen a napon 2008-
ban fordult elő, akkor csak 9,2°C-ig emelkedett a hőmérő higanyszála. A hónap utol-
só napja egyben a leghidegebb is volt, 6,4°C-ig csökkent a hőmérséklet, a napi
középérték pedig 2,6°C-kal múlta alul az időszakra jellemző értéket. Szeptember
meglehetősen csapadékosnak bizonyult, 86 milliméter eső esett, 25 mm-el több mint
a sokévi átlag. A hónap meglehetősen csapadékosan indult, majd néhány napos szá-
razabb periódust követően ciklonok és azok frontjai határozták meg térségünk idő-
járását. Szeptember 11. és 23. között csaknem minden nap esett és ebben az időszak-
ban mértük a legnagyobb napi csapadékösszeget is. 16-án 32,6 milliméter eső esett,
és zivatart is feljegyezhettünk. Ez a csapadékösszeg lett a 2017-es év legnagyobb 24
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órás csapadékhozama. 24-étől hazánk időjárását egy kiterjedt anticiklon határozta
meg, ennek köszönhetően száraz, nyugodt, csendes őszi idővel búcsúzott a szeptem-
ber. Az átlagos szélsebesség 3,2 m/sec-nak adódott, 14-én 72 km/órás széllökést
regisztráltunk. A feljegyzésbe 6 viharos és 12 szeles nap került.

Október középhőmérséklete 11,5°C-nak adódott, 1,2°C-kal volt enyhébb az
átlagnál. A hónap első harmada meglehetősen hidegnek bizonyult, csak 4-én és 5-én
mértünk átlag feletti hőmérsékletet. Ezt követően egy nagykiterjedésű anticiklonnak
köszönhetően nyugodt, száraz, sok napsütéssel és átlag feletti csúcshőmérsékletek-
kel teli időszak köszöntött be, igazi „vénasszonyok nyara” volt. 16-án 22,3°C-ot
mutatott a hőmérő, hasonlóan meleg ezen a napon 1979-ben fordult elő utoljára.
Október végén egy hidegfront vonult át területünk fölött, amely meglehetősen hűvös
és szeles időt eredményezett. 31-én reggelre 1,6°C-ig csökkent a hőmérséklet. A
havi csapadékösszeg a sokévi átlagnak megfelelően, 53 milliméter közelében ala-
kult. Eloszlását tekintve elmondható, hogy az egész havi csapadékösszeg néhány
nap alatt hullott le. A hónap elején egy hidegfront átvonulásának köszönhetően ned-
vesebb léghullámok érték el térségünket, 3-án közel 8 mm eső esett. Ezt követően
meglehetősen száraz időszak köszöntött be, aminek 22-én egy nyugat felől érkező
front vetett véget. Átvonulása két nap alatt közel 40 milliméter csapadékot eredmé-
nyezett. Október 23-án és 24-én estig „a tomboló szélben fák, kémények dőltek ki,
több mint negyvenszer riasztották a tűzoltókat. Főként Balatonalmádi, Herend,
Veszprém, Nemesgulács térségében dolgoztak, ahol fák dőltek ki, faágak kerültek az
útra.”14 A hónap utolsó napjaiban egy gyors mozgású hidegfront haladt át fölöttünk,
nyomában 30-án gyenge hózápor alakult ki és viharossá fokozódott az északnyuga-
ti szél. „Több autó és egy kamion is árokba csúszott pénteken [27-én], sérülések is
történtek, a baleseteknél feltehetően közrejátszott a hirtelen feltámadt viharos szél,
illetve az eső is.”15 29-én a legerősebb széllökés kevéssel meghaladta a 100 km/órás
értéket. „Sötét felhőkkel, zuhogó esővel és viharos széllel érkezett meg a hidegfront
a megyébe és balesetek is történtek a viharban. […] Cseszneknél fák dőltek az útra
a viharos szél miatt, sajnos közlekedő autóra is, de szerencsére nem sérült meg
senki.”16 A hónap átlagos szélsebessége 3,5 m/sec-nak adódott, 13 szeles és 9 viha-
ros napot jegyeztünk fel. (Októberben is született két megyei időjárási rekord, a leg-
nagyobb havi csapadékösszeget Bakonybél Somhegypuszta jelentette: 134,6 mm-el,
és a legnagyobb 24 órás csapadékösszeget is, október 23-án: 67,6 mm-el.)

November 0,9°C-kal volt enyhébb az átlagnál, középhőmérséklete5,2°C-nak
adódott. A hónap első felében a jellemzőnél 1–2 fokkal enyhébb hőmérsékleteket
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jegyezhettünk, 2-án 13,9°C-os csúcshőmérséklettel. A hónap közepén egy frontátvo-
nulásnak köszönhetően átlag alatti értékek jelentkeztek, majd 20-ától melegebb lég-
hullámok árasztották el a Kárpát-medence térségét, 22-én 5,6°C-kal volt melegebb
az átlagosnál. November 26-án egy hidegfront vetett véget az enyhébb napoknak. A
front mögötti hűvösebb levegőnek köszönhetően pedig átlag alatt értékeket mérhet-
tünk, 28-án mínusz 4,4°C-os minimum hőmérséklettel. 7 napon fagyott, az első fa-
gyos nap 15-én volt: mínusz 1,8°C-os hőmérséklettel. A havi csapadékösszeg 43
milliméter, 7 mm-el kevesebb, mint a sokévi átlag. November első dekádja száraz
volt, ezt követően egy mediterrán ciklon felhőzete borította be térségünket és esős
napok következtek. 12-én közel 6 mm eső esett. A hónap közepe változékonyan ala-
kult, száraz és nedvesebb időszakok követték egymást. Egy újabb mediterrán cik-
lonnak köszönhetően a hónap meglehetősen csapadékosan zárult, 29-én és 30-án a
csapadékösszeg meghaladta a 25 millimétert, amelynek egy része hó formájában
hullott le, tehát 2 havazásos napot is feljegyezhettünk. „Nagy pelyhekben kezdett el
esni a hó Veszprém megyében szerdán este, amelyből két centi vastagságú hullott
rövid idő alatt. A megyeszékhely fehérbe öltözött, ezen a télen első alkalommal. Az
utak csúszóssá váltak, megmaradt rajtuk a hó. A Bakony is téli arcát mutatta, ott leg-
alább öt centiméteres hónak örülhettek a téli hangulat kedvelői. Szerdán reggel már
havazott a megyében rövid ideig, de a fehér lepel nem maradt meg. A kora esti órák-
ban aztán megérkezett az újabb csapadék, ezúttal hatalmas pelyhekben kezdett el
esni a hó a megye nagyobb részén.”17 November átlagos szélsebessége 2,7 m/sec-
nak adódott, a legerősebb széllökés 13-án megközelítette a 70 km/órás értéket. Öt
viharos és hét szeles napról szólnak a feljegyzések.

December hőmérséklete is a sokévi átlag fölött alakult, 2,5°C-kal volt melegebb
az időszakra jellemzőnél. A hónap eleji néhány hűvösebb nap után jelentősebb fel-
melegedés kezdődött, ugyanis erős délies áramlással enyhe légtömegek érkeztek tér-
ségünkbe. A napi középhőmérsékletek 4–8 fokkal múlták felül az időszakra jellem-
zőt. Megdőlt a napi hőmérsékleti rekord 11-én, 12-én és 24-én, a havi maximum 12-
én 15,6°C-nak adódott. Ezt követően két szakaszban fokozatos lehűlés kezdődött.
Kezdetben, a magasban, de később a talaj közelében is az átlagosnál hidegebb lég-
tömegek határozták meg időjárásunkat. 20-án reggelre mínusz 6,1°C-ig csökkent a
hőmérséklet. A karácsonyi időszakot a szokásosnál 4–8 fokkal enyhébb időjárás jel-
lemezte, majd az év végén újra az átlag közelébe csökkent a levegő hőmérséklete.
Decemberben 19 fagyos napot jegyeztünk fel, téli-, illetve zord nap nem volt. A havi
csapadékösszeg 42 mm, kevéssel több, mint a sokévi átlag. A legtöbb eső az eny-
hébb időszakban, 8-án hullott: 12,5 mm. Csapadékosabb volt még a hónap közepe,
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majd karácsonyig száraz időjárás uralkodott. Újabb, említésre méltó csapadék 27-én
és 28-án hullott, utóbbi napon hózivatart figyelhettünk meg. De-cember az év leg-
szelesebb hónapjának bizonyult. „A hétfő [11-én] délután érkezett erős, olykor viha-
ros szél bőven adott munkát a tűzoltóknak a megyében. […] az erős szél miatt veszé-
lyesen megdőlt, illetve kidőlt hatalmas fák jelentettek veszélyt és okoztak kisebb
fennakadásokat a közlekedésben megyeszerte.”18 Az átlagos szélsebesség 4,2 m/sec-
nak adódott, a legerősebb széllökés 29-én elérte a 80 km/órás értéket. Kilenc viha-
ros és 18 szeles napot jegyeztünk fel, utóbbi is havi rekord.
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