
2006 ôsze hômérséklet tekintetében és csapadék szempont-
jából is dobogós helyen végzett: az évszázad 3 legmelegebb,
valamint a 3 legszárazabb ôszei közé sorolható. Néhány
tized fokkal melegebb illetve valamivel szárazabb ôszök
tehát elôfordultak az elmúlt 105 év során, a 2006-os ôsz
azonban egy szempontból mégis verhetetlen: egyszerre
ilyen száraz egyben meleg ôszt nem regisztráltak még
Magyarországon a mérések kezdete óta. 

Szeptember idôjárása kellemesen alakult, a hónap
középhômérséklete országos átlagban 1,4 fokkal volt maga-
sabb az ilyenkor szokásosnál, 17,0°C-nak adódott. Az
anomália az északi országrészben volt nagyobb (az aktuális
havi átlag helyenként 2,5°C-kal is meghaladta a sokévi
átlagértéket), a déli országrészben kisebb (0,7-1,2°C-os
értékekkel). Szeptemberben mindössze 5 nap középhômér-
séklete maradt el a normáltól, a hónap nagy részében a
szokásosnál melegebb idôben volt részünk. 

Szeptemberben viszonylag sok volt a nyári nap, legtöbbet
(15–20) az ország délkeleti vidékein, legkevesebbet (0–4) a
hegyvidéki területeken regisztráltak. Hôségnapot, csak a déli
és délnyugati régióban mértek, a hónap során mindössze 1
alkalommal.

A hónap során mért legmagasabb hômérséklet: 30.9 °C
Nagykanizsa (Zala megye) szeptember 4.

A hónap során mért legalacsonyabb hômérséklet: 1.1 °C
Zabar (Nógrád megye) szeptember 9.

Szeptember csapadékszegény volt 2006-ban, az ilyenkor
szokásos csapadékmennyiségnek országos átlagban csupán
a 37%-a hullott le a hónap folyamán. A havi csapadékhozam
az ország egy-két pontján ugyan meghaladta az átlagot,
jellemzôen azonban mindössze 20-60%-a volt a szeptem-
berben szokásos csapadékmennyiségnek. Országszerte 1-6
napon fordult elô csapadékhullás, 20 mm-t meghaladó napi
csapadékot pedig csak az ország nyugati felében regisztrál-
tak, egy napon.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 104 mm Rába-
újfalu (Gyôr-Moson-Sopron megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 2 mm Sátoralja-
újhely (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)  

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 78 mm Rába-
újfalu (Gyôr-Moson-Sopron megye) szeptember 19.

Októberben folytatódott az enyhe idô, a hónap országos
átlagban 1,7 fokkal melegebb volt, mint a sokévi átlag. A havi
középhômérsékletek országon belüli eloszlása ezzel együtt
nem volt egyenletes: a pozitív anomália a nyugati orszá-
grészben helyenként a 3 fokot is meghaladta, míg a keleti
régió egyes vidékein a másfél fokot sem érte el. Országos
átlagban csak mintegy 8 nap hômérséklete maradt átlag alatt
október folyamán, ezzel szemben a hónap elsô hetében
valamint utolsó dekádjában nem voltak ritkák az átlagot 6-10
fokkal meghaladó napi középhômérsékletek sem.

Októberben, a nyugati országrészben jellemzôen 1-2 nap,
a keleti vidékeken pedig 5-6 nap volt fagyos.

A hónap során mért legmagasabb hômérséklet: 28.9 °C
Pitvaros (megye) október 4.

A hónap során mért legalacsonyabb hômérséklet: -9.0 °C
Tiszaújváros (megye) október 31.

Október szárazabb volt a megszokottnál, csapadékhozama alig
több mint fele volt az ilyenkor szokásosnak. A havi csapadékösszeg
országon belüli eloszlása határozott észak-északnyugat, dél-
délkelet irányú eloszlást mutatott. Az ország északi-északnyugati
vidékein a csapadékhozam a normál 30–50 százaléka körül moz-
gott, a déli-délkeleti országrészben ellenben 80–90 %-a volt a
sokévi átlagnak, sôt egyes területeken meg is haladta azt.

Országszerte mindössze 3-6 nap volt csapadékos, 10 mm-t
meghaladó csapadékú nap pedig az ország középsô és észa-
ki vidékein egyáltalán nem, és máshol is csupán egy napon
fordult elô.

Október viharos idôjárással búcsúzott, a 60-100 km/órás
széllökések fákat csavartak ki, egy ember életét vesztette.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 56 mm Jánkmajtis
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 5 mm Tarnaméra
(Heves megye)  

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 45 mm Ócsárd
(Baranya megye) október 4.

November az ôsz másik két hónapjához hasonlóan
melegebb volt az ilyenkor szokásosnál, országos átlagban min-
degy 2,4 fokkal. Országon belül ezzel együtt voltak eltérések:
míg a déli és keleti országrészekben helyenként csak 1,5-2
fokos volt az anomália, addig az ország nyugati csücskében az
átlagtól való eltérés esetenként meghaladta a 3 fokot is. 

Fagyos nap a nyugati és keleti határszéleken volt több, 8-
11 nap, az ország középsô vidékein csupán 3-6 nap volt
fagyos. Téli nap csak a hegyvidéki területeken fordult elô, 1-
2 alkalommal. 

A hónap során mért legmagasabb hômérséklet: 20.8 °C
Sármellék (Zala megye) november 17.

A hónap során mért legalacsonyabb hômérséklet: -12.2 °C
Zabar (Nógrád megye) november 4.

November, a 2006-os ôsz korábbi hónapjaihoz hasonlóan
szárazabb volt az ilyenkor szokásosnál: országos átlagban a
novemberi csapadékhozam csak mintegy 40%-a volt a
sokévi átlagnak. Legszárazabbnak az ország középsô és
északi területei bizonyultak, ahol az átlagos csapadék-
összegnek csupán 20-30%-a érkezett meg, míg a délkeleti
régióban helyenként a normál 70%-nak megfelelô csapadék
is lehullott. A november jellemzô csapadéka az esô volt, de
országszerte 1-2 napon havazást is regisztráltak. 

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 57 mm Kôszeg
(Vas megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 2 mm Dédestapol-
csány (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)  

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 36 mm Kôszeg
(Vas megye) november 22.

Schlanger Vera
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3. ábra: Az ôsz globálsugárzás összege MJ/cm2-ben 4. ábra: Az ôsz napi középhômérsékleteinek eltérése 
az átlagtól °C-ban

1. ábra: Az ôsz középhômérséklete °C-ban 2. ábra: Az ôsz csapadékösszege mm-ben
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Szombathely 486 93 11,6 2,0 30,6 2006.09.04 -4,8 2006.11.03 76 50 13 9
Nagykanizsa 479 85 11,4 1,6 30,9 2006.09.04 -7,8 2006.11.03 98 53 13 4
Gyôr 508 99 12,7 2,3 29,4 2006.09.04 -4,8 2006.11.03 86 68 14 8
Siófok 543 106 13,2 2,2 28,4 2006.09.07 -2,0 2006.10.31 39 28 12 15
Pécs 565 112 13,0 2,0 28,5 2006.09.04 -3,9 2006.11.04 82 58 10 6
Budapest 555 134 13,2 2,5 28,9 2006.09.04 -3,4 2006.11.03 55 44 13 11
Miskolc 504 128 11,9 2,4 26,8 2006.09.04 -4,8 2006.11.03 26 22 7 7
Kékestetô 455 -3 8,1 1,9 19,7 2006.09.07 -8,8 2006.11.03 69 35 14 18
Szolnok 504 66 13,2 2,6 28,9 2006.09.04 -4,0 2006.11.03 69 63 13 -
Szeged 591 131 12,6 1,8 29,8 2006.09.04 -6,1 2006.11.03 62 62 14 9
Nyíregyháza - - 11,6 1,4 27,4 2006.09.04 -5,0 2006.11.03 42 37 8 8
Debrecen 560 129 12,0 1,8 28,3 2006.09.04 -7,5 2006.11.04 66 58 12 5
Békéscsaba 575 116 12,2 1,3 29,6 2006.09.04 -6,0 2006.11.03 42 37 11 3
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