
Júniusban az ilyenkor szokásosnál kissé melegebb volt. A havi
középhőmérséklet országszerte általában 18 és 21 fok között ala-
kult. A magasabb értékeket az ország déli részén, illetve a fővá-
ros térségében találjuk. Középhegységeinkben ugyanakkor ennél
kissé hűvösebb volt, a Mátrában például a havi középhőmérsék-
let nem érte el a 14 fokot. A pozitív hőmérsékleti anomália ha-
zánk jelentős részére jellemző volt, mértéke azonban nem volt je-
lentős, általában nem érte el a másfél fokot. Az ország egyes
pontjain mindeközben kevéssel az átlagos érték alatt maradt a
havi középhőmérséklet. Bár összességében június a szokásosnál
kissé melegebb volt, a küszöbnapok tekintetében nagyjából meg-
felelt a sokévi átlagnak.
A nyári napok száma 14 volt a szokásos 15-tel szemben; a hő-
ségnapok száma 5 volt szemben az ilyenkor megszokott 3 nappal. 

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet: 
35,8 °C Kelebia (Bács-Kiskun megye) június 12. 

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet: 
5,3 °C Zabar (Nógrád megye) június 6.

Az első nyári hónapban a szokásosnál több csapadék hullott.
A csapadék havi összege általában 100 és 200 mm között volt.
100 mm alatti csapadékot mértek a Körösök mentén, illetve a
Mátraalján és a Bükkalján. A Mecsekben és a Külső-Somogy
egyes részein mindeközben a 200 mm-t is meghaladta a havi csa-
padék összege. A csapadékanomáliát vizsgálva megállapítható,
hogy a Körösök mentén, illetve a nyugati határszélen átlag kö-
rüli, vagy kevéssel az alatti volt a csapadékösszeg. A középső
országrészben ugyanakkor az átlagos mennyiség kétszeresét, sőt
helyenként a háromszorosát is mérték. Júniusban országszerte
az 5-től 12-ig tartó pár napot kivéve gyakorlatilag minden nap
volt csapadék. A legtöbb eső a hónap első napjaiban hullott, a
másodmaximum 16. és 21. között volt.
A hónap legnagyobb csapadékösszege: 

293,1 mm, Szálka (Tolna megye)
A hónap legkisebb csapadékösszege: 

46,6 mm, Szarvas (Békés megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 
158,3 mm, Kurd (Tolna megye), június 21.

Júliusban a középhőmérsékletek havi átlaga az ország nagy ré-
szén 21 és 24 fok között volt. Középhegységeink magasabb ré-
gióiban ugyanakkor a 15 fokot sem érte el a középhőmérséklet.
A legmelegebb ebben a hónapban is az Alföld déli részén, az Al-
só-Tisza-vidéken volt. A júliusi középhőmérséklet hazánk teljes
területén meghaladta a sokévi átlagot. A pozitív anomália észak-
nyugaton elérte a 3 fokot, míg az ország déli és északkeleti ré-
szén helyenként mindössze 0,5–1 fok volt.
Ebben a hónapban országosan a sokévi átlag szerint 21 nyári,
8 forró nap szokott előfordulni. Ezzel szemben 2010. júliusában
országosan 24 nyári, 13 forró és 1 hőségnapot regisztráltak.
Mindez megerősíti, hogy a hónap az átlagosnál melegebb volt.

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet: 
36,8 °C Paks (Tolna megye) július 17.

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet:
7,4 °C Zabar (Nógrád megye) július 9.

Júliusban a havi csapadékösszegek igen tág határok között, ál-
talában 20 és 200 mm között alakultak. A legtöbb csapadék
(100 mm felett) Északkelet-Magyarországon, illetve a Vasi-hegy-
hát térségében volt. Különösen kevés csapadék hullott mind-
eközben a Balaton-felvidéken, a Rábaközben, valamint a Maros
vidékén. A havi csapadékösszegek az ország nagyobbik részén
meghaladták az ilyenkor szokásos értékeket. Az északkeleti or-
szágrészben a sokévi átlag kétszeresét, de a Nyírségben helyen-
ként a négyszeresét mérték. A Dunántúl középső részén ugyan-
akkor a havi csapadékösszeg nem érte el a szokásos mennyiség
felét. Országos átlagban, júliusban mindössze két nap volt, ami-
kor nem hullott csapadék. Különösen a hónap második felében
volt országos átlagban is jelentősebb csapadéktevékenység.
A csapadék maximuma 24-én és 25-én volt, ekkor átlagosan 12–
14 mm csapadékot mértek naponta.
A hónap legnagyobb csapadékösszege: 

254,2 mm, Nyírlugos (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
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1. ábra. A nyár középhőmérséklete °C-ban 2. ábra. A nyár csapadékösszege mm-ben



A hónap legkisebb csapadékösszege:
14,1 mm, Magyarcsanád – Bökény (Csongrád megye)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 
106,8 mm, Nyírlugos (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), július 24.

Augusztusban a középhőmérséklet hazánk nagy részén 19 és
22 fok között volt. Általában északnyugatról délkelet felé nö-
vekvő értékeket figyelhetünk meg. Ennek megfelelően a legme-
legebb a Tisza vonalától délkeletre eső területeken, illetve a dé-
li határ mentén volt. Mindeközben a Dunántúl nyugati és északi
részén, valamint középhegységeinkben a havi középhőmérsék-
let nem érte el a 15 fokot. Az ország nagy részén az átlagosnál
magasabb volt a középhőmérsékletek havi átlaga. A legnagyobb
pozitív eltérés a Tiszántúlon volt, itt az anomália értéke megkö-
zelítette az 1,5–2 fokot. Az átlagosnál kissé hűvösebb volt ugyan-
akkor délnyugaton, az északnyugati országrészben, illetve a Gö-
döllői-dombság és a Cserhát térségében. 
Augusztusban országosan 22 nyári napunk és 5 hőségnapunk
volt, forró napot ugyanakkor nem jegyeztek fel. A nyári napok
száma meghaladta a sokévi átlagot, míg a másik két adat elma-
radt a szokásos értéktől.
A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet: 

35,3 °C Körösszakál (Hajdú-Bihar megye) augusztus 15. 

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet:
4,1 °C Zabar (Nógrád megye) augusztus 30.

Augusztusban az ország nagy részén folytatódott a csapadékos
időjárás. A csapadékösszegek országszerte igen tág határok közt,
általában 35 és 170 mm között mozogtak. A 100 mm feletti ér-
tékek a Dunántúl túlnyomó részén, a Nagy-Sárrét vidékén, illet-
ve a Zempléni-hegység térségében voltak jellemzőek. A legke-
vesebb csapadék (35-60 mm) a déli országrészben hullott. Au-
gusztusban az ország nagy részén az ilyenkor szokásosnál több
csapadék hullott. A legnagyobb pozitív anomália a Dunántúl kö-
zépső részén, illetve a Nagy-Sárrét vidékén volt. Itt nem egy he-
lyen a szokásos mennyiség 2,5-szeresét mérték. Az ország déli
részén ugyanakkor az augusztusi csapadékösszeg nem érte el a
sokévi átlagos mennyiséget. Augusztusban három egészen jól el-
különíthető csapadékos időszak volt. Az első ilyen időszak au-
gusztus 3-tól 6-ig tartott, ekkor a napi csapadékok országos át-
laga 10 mm körül volt. Átmeneti szünet után augusztus 12. és 16.
között ismét sok csapadék hullott. Ezt egy hosszabb száraz pe-
riódus követte, aminek csúcspontján (20. és 23. között) ország-
szerte nem volt csapadék. A hónap végén ismét csapadékosra
fordult az idő; 27-én, 30-án és 31-én ismét 10 mm-t megközelí-
tő napi csapadékösszegek voltak.
A hónap legnagyobb csapadékösszege: 

235,1 mm, Mesztegnyő (Somogy)

A hónap legkisebb csapadékösszege: 
34,5 mm, Pécs - Pogány (Baranya)

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 
87,5 mm, Celldömölk (Vas), augusztus 13.

Napsütéses óra Hőmérséklet (C°) Csapadék (mm) Szél
Állomások Évsz. össz. Eltérés Évsz. közép Eltérés Absz. max, Napja Absz. min. Napja Évsz. össz. Átlag%‐ában 1 mm<napok sz. Viharos napok

Szombathely 754,9 40,1 20,1 1,3 34,9 2010. 07. 14. 6,1 2010. 08. 31. 289,1 129,2 29 11
Nagykanizsa – – 20,0 1,0 34,7 2010. 07. 15. 6,8 2010. 08. 31. 353,6 141,8 29 5
Győr 777,8 0,1 20,6 1,0 35,8 2010. 07. 17. 8,3 2010. 08. 30. 292,0 168,4 28 8
Siófok 843,5 28,5 21,9 1,3 33,9 2010. 07. 15. 11,2 2010. 08. 30. 225,2 122,7 27 18
Pécs 841,8 24,9 21,1 1,0 33,5 2010. 07. 23. 8,3 2010. 08. 31. 210,0 101,2 23 9
Budapest 837,1 45,9 21,5 1,1 35,2 2010. 07. 15. 8,3 2010. 08. 30. 256,0 161,7 25 4
Miskolc 814,9 95,3 20,4 1,1 32,6 2010. 07. 17. 8,0 2010. 08. 30. 336,8 161,4 33 10
Kékeste� 688,7 –67,9 15,3 0,9 25,5 2010. 07. 17. 4,7 2010. 08. 31. 374,5 149,4 35 16
Szolnok 789,2 –19,7 21,6 61,2 34,9 2010. 06. 12. 8,3 2010. 08. 30. 271,9 161,8 29 –
Szeged 863,4 70,3 21,6 1,3 34,6 2010. 06. 12. 7,3 2010. 08. 30. 226,4 127,4 23 7
Nyíregyháza – – 20,6 1,0 33,8 2010. 07. 17. 8,0 2010. 08. 30. 378,8 212,9 28 12
Debrecen 873,8 89,5 21,1 1,3 34,8 2010. 08. 15. 6,8 2010. 08. 30. 256,8 137,2 28 9
Békéscsaba 871,0 47,1 21,5 1,5 34,2 2010. 07. 23. 8,3 2010. 08. 30. 218,8 116,8 25 5

2010. nyár

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

4.ábra: A nyár napi középhőmérsékletei és a sokévi átlag




