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December. Az ország nagy részét pozitív hőmérsékleti
anomália jellemezte, kivételt ez alól csupán a Börzsöny és
a Cserhát jelentett, ahol mintegy 0,5°C-kal volt hidegebb
a szokásosnál. Ez azonban nem vált ki élesen az észak-
nyugat-délkeleti övezetességet mutató képből. Az ország
északnyugati felében jellemző 0-1°C-os értékeket az Al-
földön 1-2°C-os, helyenként a 2°C-ot meghaladó eltérés
váltotta fel. Az országos napi középhőmérséklet nagyon
szélsőségesen alakult decemberben. A hónap első harma-
dában az átlagnál több fokkal me-
legebb volt, majd több mint 16°C-
os hőmérséklet-süllyedést köve-
tően, 20-án már -10,9 fok volt jel-
lemző, mintegy -12°C-kal eltérve
a megszokottól. Ezután, délies,
igen enyhe áramlások hatására 5
nap alatt közel 22 fokot emelke-
dett a hőmérséklet, így karácsony
másnapján már 11°C volt orszá-
gos átlagban. A hónap végén
újabb lehűlés kezdődött.

A lehűlés a szokásosnál több zord és téli napot ered-
ményezett, előbbiből 4-et, míg az utóbbiból 8-at számol-
tunk országos átlagban. A felme-
legedés miatt viszont a normálnál
6-tal kevesebb, mindössze 15 fa-
gyos napunk volt.

A hónap során mért legma-
gasabb hőmérséklet: 21,8°C
Sellye (Baranya megye) decem-
ber 25.

A hónap során mért legala-
csonyabb hőmérséklet: -25,5°C
Szécsény (Nógrád megye) decem-
ber 21.

Szinte az ország egész területén átlag feletti havi csa-
padékösszeg volt jellemző. Csupán a Zala-folyó térsége
és a Kalocsai-Sárköz volt valamivel szárazabb az átlag-
nál. Az Északi-középhegységben a szokásosnál kétszer,
sőt az északi határ mentén, egy kis területen háromszor
magasabb értékek is előfordultak, de jelentős pozitív elté-
rések rajzolódtak ki a Dunántúl déli részén is.

Decemberben országos átlagban 17 napon hullott csa-
padék, mely a legváltozatosabb formákban fordult elő. A
19-ei havazás után többfelé mértek 20 cm-t meghaladó hó-
vastagságokat, 21-én és 22-én többfelé ónos eső esett, míg
25-én országszerte nyárias záporokról és zivatarokról ér-
kezett jelentés, sőt Békéscsabán jégesőt is megfigyeltek.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 129,3 mm
Mátraszentimre (Heves megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 36,5 mm Zala-
egerszeg Nagykutas (Zala megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 44,9 mm
Szőlősardó (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) december 23.
Január. Az ország területének túlnyomó többségét negatív
hőmérsékleti anomália jellemezte, csupán a Szatmári-síksá-
gon, és a Sajó és Hernád mentén fordult elő pozitív eltérés (0

– +1°C). Jellegzetes északnyugat-
délkeleti elrendeződés rajzolódott
ki, az abszolút értékben legna-
gyobb negatív anomália (-1 – -2°C)
a Dunántúl északi részét érintette.A
hónap első néhány napjában orszá-
gos átlagban lehűlés volt jellemző,
majd 4-étől egy mediterrán ciklon-
nak köszönhetően felmelegedés
kezdődött.Ahőmérséklet 9-én érte
el a maximumát (5°C). A hónap
utolsó felében több napon keresztül

szibériai anticiklon alakította hazánk időjárását, és ennek
megfelelően 20-ától egészen a hónap végéig az átlagosnál

alacsonyabb értékek jellemezték az
országos napi középhőmérsékletet.

A szokásosnál hidegebb idő-
járás miatt az 1971-2000-es nor-
málhoz képest több hideg kü-
szöbnapot számláltunk: 27 fagyos
nap, 5 zord nap és 14 téli nap for-
dult elő országos átlagban.

A hónap során mért legma-
gasabb hőmérséklet: 15,2°C Mi-
lota (Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye) január 9.

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet:
-20,7°C Martonvásár (Fejér megye) január 28.

Az ország nagy része csapadékosabb volt az ilyenkor
vártnál, általában a szokásos mennyiség 120-240 %-a hul-
lott országszerte. Kis terület volt csak az átlagosnál szá-
razabb, az Észak-Dunántúlon, különösen a Marcal mentén
jelentek meg alacsonyabb értékek. A legnagyobb pozitív
eltérés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében rajzolódott ki,
itt a szokásos havi csapadékhozam közel háromszorosa is
előfordult.

A hónapban országos átlagban 13 napon hullott csapa-
dék, ebből egy nap kivételével hó formájában. A legcsapa-
dékosabb nap 30-a volt. Ezen a napon Recsk állomásunkon

2009/2010 TELÉNEK IDŐJÁRÁSA

WEATHER OF WINTER 2009/2010

Móring Andrea
Országos Meteorológiai Szolgálat, H-1525 Budapest, Pf. 38., moring.a@met.hu

1. ábra: A tél középhőmérséklete (°C)

2. ábra: A tél csapadékösszege (mm)
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42 mm csapadékot mértünk, mellyel megdőlt az aznapi csa-
padékösszeg rekord. A hóvégi intenzív havazás hatására
többfelé rendkívül vastag hótakaró alakult ki, mely nem
csak a főváros, de a vidéki városok közlekedését is megne-
hezítette. Gönci állomásunkon január 30-ról 31-re virradó-

ra mintegy 45 cm-nyi friss hó hullott. Ilyen intenzív hava-
zásra ezen a napon a mérések óta még nem volt példa.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 104,1 mm Ké-
kestető (Heves megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 27,2 mm Pápa
Nyárád (Veszprém megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 42,0 mm
Recsk (Heves megye) január 30.
Február. Az ország kétharmad részében hidegebb volt a
sokéves átlagnál, a havi középhőmérsékleti anomália te-
rületi eloszlása északnyugat-délkelet irányú övezetessé-
get mutatott. Az értékek a Cserhátban múlták alul legin-
kább a 1971-2000-es normált, helyenként ez a különbség
abszolút értékben az 1,5°C-ot is meghaladta. A legna-
gyobb, helyenként 2 fokot megközelítő pozitív anomáli-
ák az ország északkeleti csücskében jelentek meg. A hó-
nap eleje és vége között mintegy 10,4°C-ot emelkedett a
napi középhőmérséklet országos átlagban, a tavaszhoz
közeledve a felmelegedést több ízben, a ciklonaktivitás-
tól függően 2-4°C-os visszaesések törték meg. Az értékek
a hónap első felében a sokéves átlag alatt voltak, majd a
hónap végére fokozatosan fölé emelkedtek.

A hónapban országos átlagban 19 fagyos napot, 3 zord
napot és 6 téli napot számláltunk, mely értékek jól köze-
lítik a sokéves átlagot.

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet:
15,8°C Nagykanizsa (Zala megye) február 25.

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet:
-23,5°C Zabar (Nógrád megye) február 2.

Az ország túlnyomó része csapadékosabb volt a szo-
kásosnál, különösen azAlföld, ahol helyenként a sokéves át-
lagos havi csapadékösszeg több mint háromszorosa is elő-
fordult. Szárazabbnak csupán a Kisalföld bizonyult, itt egy
kisebb területen a szokásos csapadék fele sem hullott le.

Február 16-ig miden nap kaptunk jelentést havazásról,
majd a felmelegedéssel párhuzamosan a hónap végére fo-
kozatosan az eső lett a csapadék meghatározó formája. Or-
szágos átlagban 12 napon hullott csapadék, ebből 6 napon
havazott. Több napon is előfordult kimagaslóan nagy csa-
padékösszeg országos átlagban. A legcsapadékosabb nap
26-a volt, ekkor ez az érték a 11 mm-t is meghaladta. Ezen
a napon a Dunántúlon több helyen 30 mm körüli eső hul-
lott, valamint ekkor mértük a hónap legnagyobb csapa-
dékösszegét is, 38,4 mm-t paksi állomásunkon.

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 110,5 mm
Pécs Kertváros (Baranya megye)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 12,9 mm Sop-
ron Fertőrákos (Győr-Sopron megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 38,4 mm
Paks (Tolna megye) február 26.

3. ábra: A tél globálsugárzás összege (kJ/cm2)

4. ábra: A tél napi középhőmérsékletei
és a sokévi átlag (°C)

Napsütés (óra) Hőmérséklet (°C) Csapadék (mm) Szél
Állomások évsz. eltérés közép eltérés max napja min napja össz. az átlag 1 mm < viharos

össz. %-ban napok napok

Szombathely 170 -33 0.0 0.5 16.8 2009.12.25. -19.4 2009.12.20. 131 153 21 4
Nagykanizsa - - 0.5 0.5 18 2009.12.25. -20.3 2009.12.21. 166 130 26 5
Győr 186 -22 -0.3 -1.0 16.1 2009.12.24. -20.1 2009.12.20. 120 125 23 9
Siófok 163 -38 0.1 -0.1 16 2009.12.25. -15.5 2009.12.20. 174 150 28 9
Pécs 147 -72 0.5 0.3 19.5 2009.12.25. -16.3 2009.12.21. 183 159 34 9
Budapest 169 -18 0.0 0.1 13.5 2009.12.25. -17.3 2009.12.21. 174 169 32 5
Miskolc 129 -17 -0.8 0.8 11.3 2009.12.25. -18.7 2009.12.21. 212 233 34 1
Kékestető 101 -175 -3.6 0.1 8.8 2009.12.25. -15.6 2009.12.21. 315 195 37 20
Szolnok 101 -95 0.5 0.6 15.8 2009.12.25. -18.0 2009.12.21. 154 166 30 -
Szeged 143 -56 0.9 0.9 16.5 2009.12.25. -17.2 2009.12.20. 188 203 33 7
Nyíregyháza - - -0.3 0.5 13.7 2009.12.01. -16.4 2009.12.21. 137 161 28 7
Debrecen 135 -46 0.4 1.3 16.2 2009.12.01. -19.7 2009.12.21. 143 129 25 1
Békéscsaba 152 -43 1.4 1.9 16.2 2009.12.25. -16.9 2009.12.21. 169 145 28 1
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