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Június az átlagosnál melegebb és csapadékosabb volt.
A középhômérséklet a legtöbb helyen 20°C körül alakult, ennél

alacsonyabbat a magasan fekvô területeken, magasabbat pedig
délkeleten mértek.

Az elôzô hónapokhoz hasonlóan a sokévi átlagnál melegebb volt
az ország egész területén. A legmelegebb idôszak 21-e és 26-a
között volt, 23-án több, mint 6 fokkal volt melegebb a szokásosnál.
Ennek a periódusnak köszönhetô, hogy a (30 fokot meghaladó maxi-
mumhômérsékletû) hôségnapok száma átlagosan elérte az 5-öt.

A hónap során mért legmagasabb hômérséklet: 35.1 °C Szeged
külterület (Csongrád megye) június 23.

A hónap során mért legalacsonyabb hômérséklet: 4.1 °C Zabar
(Nógrád megye) június 3.

A csapadékösszeg országosan 100 mm körül alakult. 50–100 mm
közötti értékeket mértek az Északi-középhegység területén, Sopron
térségében viszont a havi mennyiség megközelítette a 300 mm-t is.

Június az átlagosnál csapadékosabb volt, országosan mintegy 
30 %-kal esett több esô az ilyenkor megszokottnál. A területi kü-
lönbségek jelentôsek voltak, az alacsony csapadékú északi része-
ken csak a normálérték fele, míg az északnyugati határ közelében
közel háromszorosa volt a havi mennyiség.

A hónap folyamán az esôs idô gyakorlatilag végig jellemzô volt.
Állomásaink többségén 4–5 napon regisztráltak 10mm fölötti
csapadékot. Elvétve elôfordultak csapadékmentes napok is, de
csupán egy olyan több napig tartó idôszak volt, 19-e és 23-a között,
amikor az országban nem esett az esô.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 299.7 mm Sopron
Brennbergbánya (Gyôr-Moson-Sopron megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 30.1 mm Tarnaméra
(Heves megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 113.8 Sopron
Brennbergbánya (Gyôr-Moson-Sopron megye) június 26.

2008 júliusa országosan az átlagnál kissé melegebb és jóval
csapadékosabb volt.

Az Alföld jelentôs részén 21–22 fok között alakult a
középhômérséklet, míg máshol 20–21 fok adódott. Ettôl alac-
sonyabb érték fôként a középhegységek területén található.

Azonban jelentôs ingadozások adódtak a hónap folyamán. A
legmelegebb idôszak 11-e és 13-a között volt. 12-én közel 5 fokkal
volt melegebb a szokásosnál. Átlag feletti értékek tartósan 25-e
után fordultak elô. A leghidegebb 23-án volt, ekkor a hômérséklet
több mint 6 fokkal maradt el az átlagtól. A hónap során 0-15 nap
volt hôségnap (a legtöbb Kalocsán, míg Szentléleken (Borsod-
Abaúj-Zemplén megye) egy sem).

A hónap során mért legmagasabb hômérséklet: 36.1 °C Kecs-
kemét (Bács-Kiskun megye) július 13.

A hónap során mért legalacsonyabb hômérséklet: 5.4 °C Zabar
(Nógrád megye) július 6.

Július az átlagnál jóval csapadékosabb volt, országosan mintegy
70%-kal esett több esô az ilyenkor szokásosnál. A területi különb-
ségek ebben a hónapban is jelentôsek voltak. 40-70 mm közötti
értékeket a déli országrészben, illetve Dunántúl középsô részen
mértek, ugyanakkor a középhegységekben 250 mm-t meghaladó
havi csapadékmennyiség is elôfordult.

A hónap során az esôs idô végig jellemzô volt. A legcsapa-
dékosabb napon, 23-án az országos átlag 24 mm felett volt, az

állomásokon mért értékek is sok helyen meghaladták az 50 mm-t.
A Bakonyban 100 mm feletti értéket is regisztráltak.

10-e és 12-e között volt a leghosszabb csapadékmentes idôszak.
Ezt leszámítva csak elvétve fordult elô egy-kettô csapadékmentes
nap.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 263.5 mm Bánkút
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 32.7 mm Jánoshalma
(Bács-Kiskun megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 103.6 mm Bakony-
szûcs Kôrishegy (Veszprém megye) július 23.

Augusztus az átlagnál melegebb, csapadékban szegényebb volt.
A középhômérséklet az Alföld jelentôs részén 21– 22 fok között

alakult. Ettôl melegebb a déli területeken adódott. A középhegy-
ségekben 19-20 fok volt a középérték.

Az ország területén mindenhol pozitív hômérsékleti anomália
volt tapasztalható. 

A legmelegebb idôszak 12-e és 15-e között volt. 15-én több mint
5 fokkal volt melegebb a szokásosnál. 17-én azonban már az orszá-
gos átlagérték közel 4 fokkal volt alacsonyabb az átlagnál. A hónap
során 0-16 nap volt hôségnap. A legtöbb Szentesen, míg a
legkevesebb Kékestetôn adódott.

A hónap során mért legmagasabb hômérséklet: 39.1 °C Túrkeve
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) augusztus 15.

A hónap során mért legalacsonyabb hômérséklet: 2.9 °C
Nyírlugos (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) augusztus 31.

A havi csapadékösszeg országos átlaga 40 mm körül alakult, ez
a megszokottnak mindössze 66 %-át tette ki. A területi különb-
ségek azonban most is jelentôsek voltak. Az ország nagy részén
20–35 mm csapadék hullott mindösszesen. Nyugat-Magyarorszá-
gon, illetve az északkeleti országrészben 60–90 mm-t, helyenként
100 mm meghaladó értéket is mértek. A legcsapadékosabb napon,
8-án az országos átlag 11 mm felettinek adódott. E napon a mért
értékek fôként Baranyában és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
sok helyen meghaladták a 30–40 mm-t. Baranyában 60 mm feletti
értéket is regisztráltak. Ezt követôen 17–21 napos csapadékmentes
idôszak adódott.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 159.3 mm Sopron Muck-
kilátó (Gyôr-Moson-Sopron megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 5.3 mm Kölesd-Borjád
(Tolna megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 68.1 mm Kárász
(Baranya megye) augusztus 8.

Bella Szabolcs

2008 NYARÁNAK IDÔJÁRÁSA

Hibaigazítás

A Légkör 2008.2. számában a tavasz idôjárásának leírásából
két dátum lemaradt. Az áprilisban mért legalacsonyabb
hômérséklet idôpontja ápr. 1. A májusi 24 órás csapadékmaxi-
mum dátuma máj. 20.

Az összefoglaló táblázatban Gyôr tavaszi csapadékösszege
az átlag 121 %-át teszi ki.



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 776 58 20.1 1.7 33.0 2008.06.23. 7.5 2008.06.16. 426 187 29 13
Nagykanizsa 20.0 1,2 33.8 2008.08.15. 6.4 2008.08.31. 243 100 22 7
Gyôr 817 20.7 1.3 34.2 2008.07.13. 6.8 2008.08.31. 277 153 31 5
Siófok 895 97 22.0 1.8 36.1 2008.08.15. 11,6 2008.06.16. 179 94 21 25
Pécs 866 46 21,3 1.6 34.6 2008.08.15. 10.3 2008.08.31. 253 122 21 6
Budapest 890 113 21,5 1.5 36.1 2008.08.15. 9.8 2008.06.16. 264 159 29 8
Miskolc 811 96 20,8 1,7 34.8 2008.08.15. 10.6 2008.08.31. 244 117 28 6
Kékestetô 763 11 15.5 1.4 26.7 2008.08.15. 6.1 2008.06.15. 279 105 27 16
Szolnok 815 12 21.7 1.5 38.9 2008.08.15. 9.2 2008.08.31. 260 152 28
Szeged 921 113 22.0 1.9 38,7 2008.08.15. 8.8 2008.08.31. 216 121 22 4
Nyíregyháza 20.3 1.0 33.8 2008.08.15. 7.2 2008.08.31. 227 119 27 9
Debrecen 899 105 21.0 1.5 35.7 2008.08.15. 6.0 2008.08.31. 216 105 27 5
Békéscsaba 971 160 21.6 1.9 37.8 2008.08.15. 7.9 2008.08.31. 205 106 21 4

2008. nyár

1.ábra: A nyár középhômérséklete °C-ban

3.ábra: A nyár globálsugárzás összege MJ/cm2-ben

2.ábra: A nyár csapadékösszege mm-ben

4.ábra: A nyár napi középhômérsékletei és a sokévi átlag °C-ban




