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1. ábra: Az országos évi középhőmérsékletek 1901 és 2012 kö-

zött (15 állomás homogenizált, interpolált adatai alapján) 

 

2. ábra: Az országos évi csapadékösszegek 1901 és 2012 között 
(58 állomás homogenizált, interpolált adatai alapján) 
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Bevezetés. A rekord száraz 2011-es év után 2012 nagy ré-
szét is a szárazsággal jellemezhetjük. Két hónap, a március 
és az augusztus is a legszárazabbnak adódott 1901 óta, 
melyhez februárban komoly fagyok, nyáron pedig hosszan 
tartó kánikulák is társultak; négy hőhullámos időszakot is 
átéltünk. A szélsőséges időjárás következtében a mezőgaz-
daság még a 2011-es évnél is súlyosabb veszteségeket 
szenvedett. Nyár végére − ősz elejére a Tisza több pontján, 
illetve mellékfolyóin is rendkívül alacsony vízállásokat 
mértünk. 

Az 1901-től kezdődő hőmérsékleti idősort látva  
(1. ábra) elsődleges képet kapunk a 2012-es év 
átlaghőmérsékletének elhelyezkedéséről az elmúlt 112 év 
sorában. Az adatokhoz illesztett lineáris trend egyértelműen 
emelkedést mutat, mely az elmúlt 112 évben +1,08 °C-nak, 
az elmúlt 30 évre vonatkozóan pedig +1,35°C-nak adódik. 

1901 óta 2012 a 10. legszárazabb év (2. ábra). Az elmúlt 
112 év adataihoz exponenciális trendet illesztve 7%-os mér-
sékelt csökkenés jelentkezik, míg az elmúlt 32 évet tekintve 
10%-os növekedés figyelhető meg az évi csapadékössze-
gekben (azonban ezek egyike sem szignifikáns). 

Napfénytartam. A 2012-es év 1901 óta a napsütésben leg-
gazdagabb év volt. 2090-2690 óra közötti napsütéses órát 
élvezhettünk országszerte (4. ábra); az országos átlag a 
normál 124%-a. A legtöbb napsütés általában júliusban jel-
lemző, 2012-ben azonban az augusztus megelőzte ezt a hó-
napot, több mint 340 órás összegével (3. ábra), sőt a júliusi 
sokévi átlagnál a május-augusztus időszakban rendre na-
gyobb értékek jelentkeztek. Az év összes hónapjában az 
1971-2000-es normált meghaladó napsütést regisztráltunk. 
A legnagyobb eltérés január és március hónapban jelentke-
zett, ekkor a sokévi átlag több mint 170%-a adódott.  

Hőmérséklet. A homogenizált, interpolált adatok alapján 
az országos átlaghőmérséklet a 2012-es évben két hónap – a 
február és a december – kivételével mindegyik hónapban 
jóval a sokévi átlag felett alakult (5. ábra). A legnagyobb 

pozitív eltérést novemberben jegyeztük (+3,1 °C), de a nyá-
ri hónapokban is említésre méltó különbségek adódtak. A 
június és az augusztus a negyedik legmelegebb június, illet-
ve augusztus lett az 1901-től kezdődő idősorban, míg a júli-
us az eddig mért legmelegebb júliusunk volt. Összességé-
ben a 2012-es nyár az elmúlt 112 év 2. legmelegebb nyara 
volt. Emellett a február viszont különösen hidegnek bizo-
nyult, országos átlagban 4,6 °C-kal volt hidegebb a meg-
szokottnál, ezzel 1901 óta ez volt a 12. leghidegebb február. 
Összességében, a +1,4 °C-os pozitív anomáliával, a 2012-es 
év a negyedik legmelegebb év az 1901-től kezdődő idősor-
ban a homogenizált, interpolált adatok alapján. 

Január elején a napi középhőmérséklet országos átlaga a 4 
°C-ot is meghaladta, melyet általában a tavasz 
beköszöntével, március elején figyelhetünk meg először az 
évben. Az átlagosnál hidegebb napok két lehűléses 
időszakhoz kapcsolódóan jelentkeztek. Első alkalommal 
január 13-án érkezett markáns hidegfront, mely átmenetileg 
véget vetett a tavaszias időjárásnak, majd a 23-án kezdődő 
lehűlési hullámmal rendkívül zord időjárás köszöntött ránk. 

A január végén kezdődő lehűlés egészen február közepéig 
tartott, a sokév átlagnál 11-12 °C-kal alacsonyabb napi 
országos középhőmérsékletet eredményezve. A szokásosnál 
zordabb február mutatója, hogy országos átlagban a hónap 
29 napjából mintegy 15 téli nap (Tmax ≤ 0 °C) volt.  

 Március nagyobb részében átlag feletti hőmérséklet volt 
jellemző, csupán a 4-10-e közötti időszakban alakult a 
normál alatt a napi középhőmérséklet országos átlagban. 

Április első 11 napját erős ingadozás jellemezte. 10-én 
megdőlt az országos napi abszolút minimumhőmérsékleti 
rekord a Zabar állomásunkon mért -9 °C-os értékkel. A 
hónap közepén az országos napi átlaghőmérsékletek a 
sokévi átlag körül alakultak, a hónap utolsó napjaiban 
azonban jóval átlag feletti hőmérsékleteket regisztráltunk, 
háromszor is megdőlt az országos napi melegrekord. 
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3. ábra: A napsütéses órák havi összegei 2012-ben és 1971-2000 között 

 

4. ábra: A napsütéses órák száma 2012-ben 

 

 

 
5. ábra: Az országos havi középhőmérsékletek eltérése a sokévi 

(1971-2000-es) átlagtól 2012-ben (15 állomás homogenizált, in-

terpolált adatai alapján) 

 

 

Május első néhány napján szokatlanul meleg, nyárias idő 
volt jellemző. Ezekben a napokban több országos 
melegrekord is megdőlt. A korai melegnek azonban 
gyorsan vége szakadt, 4-től 17-ig több ciklon frontrendszere 
is érintette hazánk területét, változékony időjárást hozva. A 
hónap leghűvösebb napja országos átlagban 14-e volt, 
amikor a legalacsonyabb napi maximum rekord is megdőlt 
(5,2 °C, Kékestető). A legalacsonyabb állomási értéket 18-
án mértük; ekkor Pápán -2 °C-ot regisztráltunk, mely új 
abszolút napi minimum lett. A hónap második fele 
kellemesebb, tavaszi időt hozott, normál közeli 
hőmérsékleti értékekkel.  

Júniusban a hónap utolsó napja volt a legmelegebb, ekkor 

26,9 °C volt az országos napi átlaghőmérséklet. A bugaci 
állomásunkon június 19-én mért 35,5 °C-os 
maximumhőmérséklettel megdőlt az országos napi 
maximumrekord. 

Július első napjaiban a sokévi átlagnál jóval magasabb 
napi középhőmérsékleti értékeket figyelhettünk meg, majd 
11-16. között erős visszaesést jegyeztünk. A legmagasabb 
napi középhőmérsékleti érték a július 5-i 31,3 °C volt 
Szeged belterületén. 

Az augusztus is melegebb volt hazánkban a 
megszokottnál. 6-án volt országos átlagban a legmelegebb, 

a napi átlaghőmérséklet 28,9 °C volt, a leghűvösbb nap 
pedig 12-e volt 16,2 °C-kal.  

Szeptember során a 30 napból 21 napon a sokévi átlag 
felett alakult a napi középhőmérséklet. Szeptember 21-ig 
hűlő tendencia figyelhető meg az értékekben, míg 21-től a 
hónap végéig melegedő. A hónap legmelegebb napja 
országos átlagban 3-a volt (23 °C), a legnagyobb pozitív 
anomáliát azonban a hónap végén, 27-én figyeltük meg, 
amikor 7,3 °C-kal volt melegebb az ilyenkor szokásosnál.  

Az október egy kellemesen meleg héttel indult (szep-
tember első felében szoktak ilyen magas napi 
középhőmérsékletek jelentkezni), a napi 
maximumhőmérsékletek általában még 20 °C felett 
alakultak országszerte, sőt egyes napokon jóval meg is 
haladták azt. A jó időnek a 8-án érkező markáns hidegfront 
vetett véget, több mint 5 °C-os lehűlést okozva egyik napról 
a másikra. 13-ától ismét egy melegebb időszak következett, 
egészen 27-ig, amikor egy ciklon frontrendszere okozott 
lehűlést.   

A napi középhőmérsékletek országos átlagai szinte egész 
novemberben a normál felett alakultak, mely a 
küszöbnapok számában is megmutatkozik. Fagyos napból 
(Tmin ≤ 0 °C) ugyanis az átlagos 12 helyett csupán 4-et 
regisztráltunk országos átlagban, míg téli nap (Tmax ≤ 0 
°C) nem fordult elő egy állomásunkon sem (a sokévi 
országos átlag 1 nap). 

Bár december elején a sokévi normálnál magasabb napi 
középhőmérsékleti értékeket regisztráltunk, pár nap 
elteltével országos átlagban a hónap leghosszabb (11 nap) 
átlag alatti periódusa következett. Ezt egy ciklonnak 
köszönhetően a megszokottnál melegebb időszak követte, 
majd 20-ától kezdődően egy anticiklon hatásaként pár 
napos lehűlést tapasztalhattunk. Később a Kárpát-medencét 
26-áig egy ciklon hullámzó frontálzónája érte el, ezért 
változékony, de az ország nagyobb részén a sokévi átlagnál 
enyhébb időjárásban volt részünk.  

Hazánk éves középhőmérséklete az ország legnagyobb 
részén a megszokott 9-11 °C helyett 11-12 °C között alakult 
(10. ábra). A leghidegebb az Északi-középhegység 
magasabb pontjain jelentkezett, itt 7 °C alatti értékeket is 
láthatunk, míg főként a Dunántúl területén 12 °C feletti 
értékek is előfordultak.   
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6. ábra: Napi országos középhőmérsékletek eltérése az (1971-

2000) átlagtól - 2012. január, február, március 

8. ábra: Napi országos középhőmérsékletek eltérése az (1971-

2000) átlagtól - 2012. július, augusztus, szeptember 

  
7. ábra: Napi országos középhőmérsékletek eltérése az (1971-

2000) átlagtól - 2012. április, május, június 

9. ábra: Napi országos középhőmérsékletek eltérése az (1971-

2000) átlagtól - 2012. október, november, december 

 

 
10. ábra: 2012. évi középhőmérséklet (ºC) (57 állomás 

homogenizált, interpolált adatai alapján) 

 

 

 
11. ábra: Havi csapadékösszegek 2012-ben az 

1971-2000-es normál százalékában (58 állomás 

homogenizált, interpolált adatai alapján) 

 

 A téli félévet jellemző hideg küszöbnapok száma, 
főként a februári rendkívüli hidegnek köszönhetően, átlag 
körül, illetve felett alakult. A legnagyobb eltérést a zord 
napok számában figyelhettük meg (Tmin ≤ -10 °C). Ebből 
átlagosan 9-et szoktunk számolni, míg 2012-ben 17-et 
figyeltünk meg országos átlagban. Emellett fagyos napból 

(Tmin ≤ 0 °C) 92-t számoltunk országos átlagban, mely 
csupán 4-gyel maradt el a szokásostól, téli napból (Tmax ≤ 
0 °C) pedig 28-at, mely 3-mal több a sokévi átlagnál.  

A meleg küszöbnapok száma a 2012-es nyári félév 
meleg voltát tükrözi. Nyári napból (Tmax ≥ 25 °C) 104-et 
regisztráltunk országos átlagban, míg a normál 75 nap. 
Hőségnapból (Tmax ≥ 30 °C) a szokásos mennyiség több 
mint dupláját jegyeztük (20 helyett 49-et) országos 
átlagban. A legnagyobb eltérést azonban a forró napok 
(Tmax ≥ 35 °C) számánál láthatjuk: a szokásos 1 helyett 12 
nap felelt meg ennek a kritériumnak. A nyár folyamán több, 
hosszantartó kánikulai időszakot is átéltünk. Négy, a 27 °C-

os napi középhőmérsékletet elérő, ill. meghaladó 
hőhullámot regisztráltunk Budapest-Pestszentlőrinc 
állomáson, 24 hőhullámos nappal, mely az eddig észlelt 
legnagyobb szám egy éven belül (az eddigi legtöbb, 13 
hőhullámos napot 1992-ben jegyeztük). 

 

Csapadék. A 2012-es év első kilenc hónapját súlyos szá-
razsággal jellemezhetjük (11. ábra) – több negatív rekordot 
is jegyeztünk, és ebben az időszakban mindössze két hónap, 
a május és a július érte el az 1971-2000 közötti normálnak 
megfelelő csapadékösszeget országos átlagban. Márciusban 
a sokévi átlag mindössze 6%-a hullott le (2 mm), mellyel az 
elmúlt 112 év legszárazabb márciusa lett. Hasonlóan alakult 
az augusztus is: a szokásos csapadékmennyiség 14%-ával 
(7,6 mm) ez volt az elmúlt 112 év legszárazabb augusztusa. 
Év végén októberben és decemberben ugyanakkor több 
csapadék hullott az ország területén a megszokottnál, mely 
többlet valamelyest javított a teljes év statisztikáján.  
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12. ábra: A 2012. évi csapadékösszeg (177 állomás 

homogenizált, interpolált adatai alapján) 

 

 

2012-ben az országos csapadékösszeg a homogenizált, in-
terpolált adatok alapján 470,4 mm volt, mely 17%-kal ke-
vesebb a harmincévi átlagnál, s ezzel 2012 az 1901 óta mért 
10. legszárazabb év lett. 

Az éves csapadékösszeg térbeli eloszlását tekintve igen 
nagy különbségek adódtak az országon belül (12. ábra). 
Hazánk középső és keleti felében kevesebb csapadék hullott 
az év folyamán (400-450 mm, sőt egyes területeken 450 
mm-nél kevesebb is), míg a nyugati, délnyugati határvidé-
keken jóval nagyobb csapadékösszegeket mértünk (600-
700 mm feletti értékek is előfordultak). A legkisebb éves ér-
téket Jászberény állomásunkon jegyeztük (324,5 mm), míg 
a legnagyobb csapadékösszeget Sopron Muck-kilátó állo-
máson regisztráltuk (844,8 mm). 

A január csapadékhozama a sokévi átlaghoz viszonyítva 
az ország nagy részén kevesebb volt a vártnál. Kivételt csu-
pán az északnyugati országrész jelentett, ahol másfél-

kétszeres értékek is megjelentek. Országos átlagban 6 havas 
napról számolhattunk be, emellett a 13-i hidegfront vi-
szonylag ritkának számító, graupel − más néven jégdara − 
záporral érkezett. 

Februárban az ország nagyobb részében a sokévi átlagos 
csapadékmennyiség 75%-ánál nagyobb hozamokat mér-
tünk. Arányaiban a legszárazabb az ÉK-i országrész és a 
Dunántúl nyugati fele volt, itt az értékek a szokásos összeg 
felét sem érték el. Ezzel ellentétben a délebbi, csapadéko-
sabb régiókban az általában tapasztalható csapadék másfél-
kétszerese is jelentkezett. Havazás átlagosan 9 napon for-
dult elő. A legcsapadékosabb nap a 4-e volt 6 mm fölötti 
összeggel. 

A március rendkívül száraz volt hazánkban, az ország 
legnagyobb részén 5 mm alatti havi csapadékösszegeket 
mértünk (sőt, voltak olyan állomások is, ahol nem hullott 
mérhető mennyiségű csapadék egész hónapban), csupán az 
Észak-Dunántúlon figyeltünk meg ennél magasabb értékeket, 
de itt sem haladta meg sehol a 15 mm-t. A normál értékekhez 
viszonyítva a 2012-es összegek sehol sem haladták meg a 
sokévi átlag 40%-át, de javarészt 0-15% között alakultak. A 
legnagyobb csapadékhiányt (0-5%-os arányt) a Dél-
Dunántúlon, az Északi-középhegységben és az Alföld 
középső részén figyelhettük meg.  

Az áprilisi csapadékösszeg az ország túlnyomó részén 
mintegy 20%-kal a sokévi átlag alatt maradt. A legszárazabb 
területeken a sokévi átlagértéknek mindössze a felét mérték. 
Az ország DK-i, Ny-i és ÉK-i határterületein a harmincéves 
átlagnak megfelelő csapadékösszegeket regisztráltunk. 

A május havi csapadékösszeg térbeli eloszlása igen 
változékony képet mutatott, az állomási összegek 7,1 és 
176,7 mm között alakultak. Ny-on, DNy-on a normálnál 
jóval több csapadék hullott, annak 1,5-2-szeresét is 
megfigyeltük, sőt egyes helyeken a háromszorosát is. Ezzel 
szemben É-on a sokévi átlagnak csupán fele vagy még 
kevesebb hullott, sőt a legszárazabb területeken a normál 
30%-át sem érték el az összegek.  

A harmincévi átlaghoz viszonyítva 2012 júniusa szárazabb 
volt a megszokottnál, az ország legnagyobb részén az átlagos 
csapadékmennyiségnek mindössze 70%-a hullott. A 2012 
júniusában regisztrált legalacsonyabb összeg (Csólyospálos) 
csak 25%-a a szokásos csapadékmennyiségnek, míg a 
legcsapadékosabb területeken ez az érték másfél-kétszerese a 
sokévi átlagnak.  

Míg az ország É-i és Ny-i részén közel háromszor annyi 
eső esett, mint a sokévi átlag, a középső területeken ez az ér-
ték 60-80% között alakult júliusban.  

Az augusztus rendkívül száraznak bizonyult, az ország je-
lentős részén gyakorlatilag szinte nem esett eső a hónapban; a 
csapadékösszeg a teljes hónapra vonatkozóan a legszárazabb 
területeken 0-5, illetve 5-10 mm között alakult, de a legcsa-
padékosabb helyeken (az ország ÉNy-i, ÉK-i részén) is csu-
pán 30-60 mm közötti értékeket mértünk. Az 1971-2000-es 
átlaghoz viszonyítva annak mindössze 11,7%-a hullott le a 
hónapban országos átlagban. A normáltól leginkább eltérő 
értékek zömmel az ország középső részén figyelhetők meg, 
itt 0-5% közötti értékeket jegyeztünk. Azokon a területeken 
is legfeljebb a normál 60-80%-a esett, ahol a hónap legna-
gyobb csapadékösszegeit regisztráltuk. Az egyetlen kivétel 
Bikács, itt mértük a legnagyobb havi csapadékösszeget is, 
58,8 mm-t, mely a sokévi átlag 108 %-a.  

Szeptemberben az ország nagyobb részén az 1971-2000-es 
normál 60-100%-a hullott. Az ország középső területein 
160%-ot is meghaladó, vagyis több mint másfélszeres csapa-
dékösszegek is előfordultak. Ezzel szemben a Körös-vidéken 
a szokásos csapadéknak csupán a 40-60%-át mértük. 

Hazánk jelentős részén a sokévi átlag 1,5-2-szeresét mértük 
(140-200%) októberben, sőt Csongrád megye térségében 2-
2,5-szeres értékek jelentkeztek. Az ország K-i részein viszont 
nem érte el a normál értéket az októberi összeg, annak 60-
100%-a hullott. Bár az első havazás átlagos időpontja 
novemberre esik, 2012-ben országszerte már október végén 
lehullott az első hó (28-29-én). A maximális hóvastagságot, 
17 cm-t Szuha Mátraalmás állomásunkon mértük október 30-
án. 

Novemberben az ország legnagyobb részén a normálnál 
szárazabb hónapot zártunk, a legkevesebb csapadékot kapó, 
középső területeken 30% alatti arány adódott, az ország 
döntő részén pedig 30-70% között alakult. Csak néhány 
helyen, a határ mentén hullott az átlagnál több csapadék. 
Havazás vagy hózápor csak egy-egy állomásunkon fordult 
elő 7-én, 18-án, 21-én és 29-30-án. 



L É G K Ö R  58. évfolyam  (2012) 39 

 

 
 

13. ábra: A tengerszinti légnyomás havi átlagai Budapest-

Pestszentlőricen 2012-ben 

114. ábra: A szélsebesség havi átlagai Budapest-Pestszentlőricen  

2012-ben 

 

 

Decemberben az ország legnagyobb részén a 
megszokott csapadékmennyiség 80-140%-a volt jellemző. 
A sokévi átlaghoz képest a legkevesebb Zalaegerszeg 
Nagykutas állomáson hullott (a normál mindössze 42%-a), 
a legtöbb pedig az Alsószentmárton és Barcs közötti 
területen (a térségben megszokott mennyiség mintegy 
kétszerese).  

A csapadékos küszöbnapok számát vizsgálva főként a 
márciust és az augusztust emelhetjük ki itt is, ekkor 5 mm-
nél nagyobb csapadékú napot egyáltalán nem észleltünk. 
Országos átlagban 20 mm-t meghaladó napi csapadék má-
jus, június, szeptember és október hónapokban jelentkezett 
egy-egy napon, míg 30 mm feletti érték nem adódott. Az 1 
mm-nél nagyobb csapadékú napok száma januárban volt a 
legnagyobb (12 nap), míg a legintenzívebb csapadékok jú-
lius és október hónapban jelentkeztek (átlagosan 5 napon 
hullott 5 mm-nél nagyobb és 3 napon 10 mm-t meghaladó 
csapadék).  

Országos átlagban, az egész évet tekintve a csapadékos 
napok száma kevéssel elmaradt a sokévi átlagtól, 103 nap 
volt a normál időszak 113 napjához képest. Az 1 mm-nél 
nagyobb csapadékú napok száma (73 nap) szintén kevesebb 
volt a szokásosnál (84 nap), s a május-júniusi maximumok 
helyett júliusban számoltunk belőle a legtöbbet, 9 napot. Az 
5 és 10 mm-nél nagyobb csapadékú napok száma is elma-
radt az 1971-2000-es átlagtól, a 20 mm-t meghaladó csapa-

dékú napok száma pedig (4 nap), ahogy a havas napok 
száma is (23 nap), az átlaggal megegyező számban jelent-
kezett.  

Légnyomás. A havi átlagos légnyomás értékek alapján 
a nagytérségű nyomási képződmények gyakoriságára kö-
vetkeztethetünk. A szokásoshoz képest jóval nagyobb érté-
kek jelentkeztek februárban és márciusban, mely 

anticiklonális helyzetek uralmát jelzi, míg áprilisban szem-
betűnően alacsony átlagos légnyomás volt jellemző, mely 
intenzív ciklontevékenységre utal (13. ábra). A légnyomás 
általában április és július között a legalacsonyabb. A szoká-
sos menetet 2012-ben elsősorban az említett, három kirívó 
hónap törte meg, illetve a szeptember-októberi és decem-
ber-januári időszakban adódtak még nagyobb negatív elté-
rések a normálhoz képest.  

Szél. Országos átlagban a szélsebesség évi átlaga 2-4 m/s 
között változik, ez alapján hazánk mérsékelten szeles terü-
letnek minősül. A havi átlagos szélsebesség éves menetében 
(14. ábra) általában áprilisban jelentkezik a maximum, míg 
a legalacsonyabb értékeit augusztus és október között veszi 
fel. 2012-ben azonban a január adódott a legszelesebb hó-
napunknak, míg másodikként a márciust emelhetjük ki, Bu-
dapest-Pestszentlőrinc állomás adatai alapján. Január kivé-
telével mindegyik hónap átlag alatti volt, a legnagyobb kü-
lönbségek július, november és december hónapokban adód-
tak (80% alatti értékekkel). 

 

I. táblázat: Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései szerint a 2012-es év szélsőségei,  

a mérés helye és ideje 

 

Elem Érték Mérés helye Mérés ideje 

A legmagasabb mért hőmérséklet 40,4°C Baja Csávoly augusztus 24. 

A legalacsonyabb mért hőmérséklet -26,1°C Baja Csávoly február 9. 

A legnagyobb évi csapadékösszeg 844,8 mm Sopron Muck-kilátó  

A legkisebb évi csapadékösszeg 324,5 mm Jászberény  

A legnagyobb 24 órás csapadékösszeg 112,7 mm Miskolc Diósgyőr július 29. 

A legvastagabb hótakaró 56 cm Kékestető február 18-22. 

A legnagyobb évi napfényösszeg 2645 óra Békéscsaba  

A legkisebb évi napfényösszeg 2090 óra Mosonmagyaróvár  

 


