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Szeptember hûvösebb volt a sokévi átlagnál, országosan

mintegy 2 fokkal. Ezzel megszakadt a több mint 100 éves

meteorológiai adatsorban példa nélkül álló sorozat: 2006.

szeptember és 2007. augusztus között egy teljes éven ke-

resztül megszakítás nélkül minden hónap középhômérsék-

lete meghaladta a normálértéket.

Az ország egészében hûvösebb volt a szeptember az

ilyenkor szokásosnál. A legnagyobb (akár 2,6°C-os) negatív

anomáliákat a déli valamint az északkeleti országrészben

regisztrálták, míg a szeptemberi átlagtól az Északi-közép-

hegységben volt legkisebb az eltérés (helyenként az egy

fokot sem érte el).

Nyári nap a legmelegebb délkeleti országrészben 7 alka-

lommal, az ország északi és nyugati területein viszont volt,

hogy egyszer sem fordult elô. 30°C-ot meghaladó nappali

felmelegedésre csak a délkeleti régióban volt példa,

mindössze egy napon. 

A hónap során mért legmagasabb hômérséklet: 31.1 °C
Szeged (Csongrád megye) szeptember 18.

A hónap során mért legalacsonyabb hômérséklet: -1.5 °C
Zabar (Nógrád megye) szeptember 21.

Szeptember csapadékosabb volt a szokásosnál, területi

átlagban az ilyenkor várható csapadékösszeg 175%-a hullott

le. Országon belül ugyanakkor jelentôs eltérések mutatkoz-

tak: legszárazabbnak az ország középsô része adódott

(helyenként a szokásos mennyiségnek csupán 70%-a

érkezett meg), legcsapadékosabbnak pedig az ország észak-

nyugati csücske bizonyult, a sokévi átlag közel négyszere-

sének megfelelô havi csapadékhozammal. A hónap jellemzô

csapadéka az esô volt. Jégesô egy napon hullott.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 214 mm Himod
(Gyôr-Moson-Sopron megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 29 mm Tass (Bács-
Kiskun megye) 

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 70 mm
Murakeresztúr (Zala megye) szeptember 18.

Október is hûvösebb volt a megszokottnál, a hónap kö-

zéphômérséklete országos átlagban 0,7 °C-kal maradt el a

sokévi átlagértéktôl. Az ország középsô és keleti felében voltak

pozitívak a havi középhômérsékleti anomáliák: itt az október

helyenként 0,4–0,5 fokkal is melegebb volt a szokásosnál. A

nyugati országrészben ezzel szemben október hidegebb volt a

normálnál, egyes térségekben akár 1,1–1,2 fokkal.

Fagyos napot sokfelé regisztráltak az országban a hónap

folyamán, legtöbbet (10 napot) az Északi-középhegységben.

Ugyanakkor még nyári napra is volt példa a déli ország-

részben, 1-3 alkalommal. 

A hónap során mért legmagasabb hômérséklet: 27.3 °C
Kiskunhalas (Bács-Kiskun megye) október 3.

A hónap során mért legalacsonyabb hômérséklet: -6.9 °C
Szécsény (Nógrád megye) október 21.

Október csapadékosabb volt az átlagnál, országosan a

havi csapadékhozamnak közel másfélszerese hullott le. Az

országon belül ezzel együtt jelentôs volt a havi csapadék-

mennyiségben tapasztalt eltérés. Átlagosnál kisebb csapa-

dékhozamot csak a Nyugat-Dunántúl középsô részén re-

gisztráltak, az ország keleti felében viszont helyenként a

szokásos októberi csapadékmennyiség háromszorosának

megfelelô csapadék hullott.

A hónap jellemzô csapadéka az esô volt, de Kékestetôn 4

napon már havazás is elôfordult.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 117 mm Szent-
lélek (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 23 mm Sátoralja-
újhely (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 55 mm Pocsaj
(Hajdú-Bihar megye) október 24.

2007 novemberének középhômérséklete országos átlag-

ban 1,3 fokkal hidegebb volt a megszokottnál. Országon

belül nem voltak jelentôs különbségek a havi átlaghô-

mérséklettôl vett eltérésben: a legkisebb középhômérsékleti

anomáliát (-0,2°C) a Tiszazugban, a legnagyobbat pedig

(–1,8°C) az Északi-középhegységben regisztrálták.   

A középsô országrészben novemberben 3–12 nap, míg az

Északi-középhegység egyes területein 23–28 nap volt

fagyos. Téli nap csak a hegyvidéki területeken fordult elô

nagyobb számban (5–13 alkalommal), az ország egyéb

vidékein csak elszórtan, és mindössze 1–2 napon regisztrál-

tak 0°C-nál alacsonyabb napi maximumhômérsékleteket.

Zord nap az ország 3–4 pontján fordult elô, 1–2 alkalommal. 

A hónap során mért legmagasabb hômérséklet: 18.6 °C
Kiskunhalas (Bács-Kiskun megye) november 24.

A hónap során mért legalacsonyabb hômérséklet: -12.9 °C
Felcsút (Fejér megye) november 29.

Novemberben a havi csapadékhozam átlag körül alakult,

országon belül ugyanakkor jelentôs eltéréseket regisztráltak.

Az ország szokásosnál szárazabb, középsô részében a

novemberi csapadékösszeg nem érte el a sokévi átlagértéket

(itt egyes területeken a szokásos mennyiségnek kevesebb,

mint fele hullott le), míg a déli és északi területeken a havi

csapadékhozam helyenként a sokévi átlag másfélszeresét is

meghaladta. 

2007-ben november közepén köszöntött be a tél, országos

havazás formájában. A hónap során az ország minden

régiójában elôfordult havazás, egyes területeken novem-

bernek 12 napja volt havas.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 129 mm Bakony-
bél (Veszprém megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 12 mm Tiszaújváros
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 39 mm Alsó-
szentmárton (Baranya megye) november 25.

Schlanger Vera
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napsütés (óra) hômérséklet (°C) csapadék (mm)               szél

állomások évsz.össz. eltérés évsz.közép eltérés absz.max. napja absz.min napja évsz. össz átlag%-ában 1mm<napok sz. viharos napok

Szombathely 378 -15 9,0 -0,6 25,0 2007.09.17 -4,1 2007.11.30 213 141 24 11

Nagykanizsa - - 8,4 -1,4 27,0 2007.09.17 -7,5 2007.11.29 261 142 24 3

Gyõr 386 -23 9,0 -1,4 25,9 2007.09.17 -6,6 2007.11.29 208 165 24 17

Siófok 405 -31 10,4 -0,7 24,7 2007.09.18 -4,0 2007.11.29 132 95 20 17

Pécs 409 -44 9,7 -1,3 27,6 2007.09.18 -4,6 2007.11.29 203 145 26 11

Budapest 448 27 9,9 -0,8 25,6 2007.09.17 -5,8 2007.11.29 136 108 18 11

Miskolc 420 44 9,0 -0,5 25,6 2007.09.18 -8,2 2007.11.30 182 154 20 5

Kékestetõ 367 -91 4,7 -1,5 16,8 2007.09.17 -7,2 2007.11.29 215 108 29 30

Szolnok 352 -86 10,1 -0,5 29,7 2007.09.18 -6,8 2007.11.29 148 136 22 -

Szeged 420 -40 9,5 -1,4 31,1 2007.09.18 -5,6 2007.11.29 171 170 22 9

Nyíregyháza - - 9,0 -1,2 26,6 2007.09.18 -7,2 2007.11.30 204 179 26 13

Debrecen 465 34 9,6 -0,6 28,0 2007.09.18 -6,3 2007.11.29 214 187 26 5

Békéscsaba 442 -5 9,8 -0,8 29,7 2007.09.18 -7,5 2007.11.29 158 140 26 0

2007. ôsz

3.ábra: Az ôsz globálsugárzás összege MJ/cm2-ben 4.ábra: Az ôsz napi középhômérsékletei és a sokévi átlag °C-ban

1.ábra: Az ôsz középhômérséklete °C-ban 2.ábra: Az ôsz csapadékösszege mm-ben


