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A 2012/2013-as tél leginkább a csapadékviszonyok te-

kintetében kiemelkedő – az ország túlnyomó részén a 

normál többszöröse, 150-200%-a hullott le. A Dunántúl 

bizonyult a legcsapadékosabbnak: a DNy-i határon és a 

Balaton környékén nem volt ritka a 275-300 mm-es csa-

padékösszeg sem. A január a hatodik, a február pedig a 

negyedik legcsapadékosabb volt hazánkban az elmúlt 

112 évben, melyek eredményeként országos átlagban 

2012/2013 telét a 4. legcsapadékosabb télként tarthatjuk 

számon 1901 óta. 

A hőmérsékleti viszonyokat tekintve a téli hónapok sorát 

a december átlag alatti hőmérséklettel kezdte, majd a ja-

nuár és a február országos átlagban melegebbnek bizo-

nyult a megszokottnál. A teljes téli időszak 0,4 °C-kal 

melegebb volt hazánkban az 1971-2000 közötti normál-

nál; állomásaink közül évszakos átlagban a legmelegebb 

Szeged belterületén volt (1,9 °C), a leghidegebb pedig 

Kékestetőn (-3,6 °C). 

 

December. Zömmel 0 és -2 °C között alakult a havi kö-

zéphőmérséklet az ország területén; a nyugati határterü-

leteket leszámítva az ország legnagyobb részén a szoká-

sosnál valamelyest hidegebbnek bizonyult a december, 

jellemzően 0 és -1,5 °C-os eltéréssel az 1971-2000-es át-

laghoz képest. A legnagyobb negatív anomália (-2,5 °C 

körül) az északi országrészben jelentkezett. A teljes hó-

napot tekintve a leghidegebb Kékestetőn volt (havi át-

laghőmérséklet: -3,9 °C), a legmelegebb pedig Pécsen 

(havi átlaghőmérséklet: 1,4 °C). A hónap leghidegebb 

napja december 13-án jelentkezett: ekkor az ország terü-

letén átlagosan 5,5 °C-kal hidegebb volt a megszokott-

nál. A leghidegebb napot egy ciklonnak köszönhetően a 

megszokottnál melegebb időszak követte, majd 20-ától 

kezdődően egy anticiklon hatásaként néhány napos lehű-

lést tapasztalhattunk. Később a Kárpát-medencét 26-áig 

egy ciklon hullámzó frontálzónája érte el, ezért változé-

kony, de az ország nagyobb részén a sokévi átlagnál 

enyhébb időjárásban volt részünk. A legnagyobb pozitív 

eltérés 26-án jelentkezett: a napi középhőmérséklet or-

szágos átlaga hozzávetőleg 5 °C-kal meghaladta a szoká-

sos értéket. A hónap legnagyobb pozitív hőmérsékleti 

adatai Máza (Baranya) állomásunkhoz kötődnek: itt mér-

tük a legmagasabb napi maximumhőmérsékletet az or-

szágban (14,9 °C, december 26.), és a legmagasabb napi 

középhőmérsékletet is itt regisztráltuk (13,1 °C, decem-

ber 25.).  

A decemberi hideg küszöbnapok száma – a fentiek-

nek megfelelően – átlag körül, illetve valamelyest felette 

alakultak. Fagyos napból a szokásos 21 helyett 23-at, téli 

napból 7 helyett 9-et jegyeztünk országos átlagban. A 

zord napok száma megegyezett a normállal (2 nap). 

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet: 

14,9 °C Máza (Baranya megye), december 26. 

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet: 

-18,1 °C Nyírlugos (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), 

december 10. 

A havi csapadékösszeg hazánk legnagyobb részén  

35-50 mm között alakult decemberben – országos átlag-

ban a megszokott csapadékmennyiség mintegy 116%-a 

hullott le a hónapban. A sokévi átlaghoz képest a legala-

csonyabb összeget Zalaegerszeg Nagykutason regisztrál-

tuk (a területet jellemző normál mindössze 42%-át), a 

legtöbb pedig az Alsószentmárton és Barcs közötti terü-

leten hullott: a térségben megszokott mennyiség mintegy 

kétszerese. 

A csapadékos napok száma a sokévi átlagnak megfe-

lelően alakult (11 nap), havas napból a szokásos 5 helyett 

6-ot jegyeztünk. Országos átlagban beszámolhatunk még 

1 ónosesős, illetve 8 hótakarós napról is. 

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 

123,6 mm Barcs (Somogy megye) 

A hónap legkisebb csapadékösszege: 

18,8 mm Zalaegerszeg Nagykutas (Zala megye) 

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 

39,5 mm Nagybajom (Somogy megye), december 26. 

Január. Január az ország legnagyobb részén melegebb 

volt a megszokottnál (országos átlagban az anomália 

+0,8 °C), mindössze néhány északi település havi közép-

hőmérséklete maradt el a sokévi átlagtól. A legnagyobb 

pozitív eltérést Szeged és Mohács környékén jegyeztük 

(+2-2,5 °C). A középhőmérséklet É-D irányú növekedése 

volt megfigyelhető: az ország északi részein -2 és 0 °C 

között alakult a hőmérséklet havi átlagban, a középső te-

rületeken 0 és 1 °C közötti, délen pedig 1-2° C közötti ez 

az érték. A hónap leghidegebb napja országos átlagban 

január 27-e volt -4,1 °C-os középhőmérséklettel. Néhány 

napra rá a hónap legmelegebb napját jegyeztük: január 

31-én az országos átlagos középhőmérséklet 6,1 °C volt. 

A megszokottnál enyhébb hőmérsékleti viszonyokat 

támasztja alá a januári hideg küszöbnapok száma is: zord 

napból a szokásos 4 helyett 1 napot jegyeztünk, téli nap-

ból pedig 11 helyett 9-et. A fagyos napok száma az át-

laghoz közel alakult (a normál 25 nap, a januári mennyi-

ség 24). 
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A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet: 

15,1 °C Körösszakál (Hajdú-Bihar megye), január 21. 

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet: 

-17,3 °C Szécsény (Nógrád megye), január 27. 

Januárban a havi csapadékösszegek az ország legna-

gyobb részén 45 és 90 mm között mozogtak. Országos 

átlagban a megszokott csapadékmennyiség mintegy két-

szerese hullott hazánkban: a 33 mm-es normál helyett 68 

mm átlagos csapadékösszeget regisztráltunk hazánk tel-

jes területének átlagában. A legnagyobb pozitív eltérést a 

Vas megyei Vasvár állomásunkról jelentették: itt a terü-

letre jellemző, 1971-2000 közötti átlagérték több mint 

négyszeresét regisztráltuk a hónapban (410,4%). Az átlag 

több mint háromszorosát kapta többek között a Balaton 

környéke, a nyugati országrész több települése, de észa-

kon is jelentkeztek hasonló magas értékek. A megszokot-

tól leginkább elmaradó érték Pátyodon jelentkezett (Sza-

bolcs-Szatmár-Bereg megye), itt a szokásos mennyiség 

90%-a hullott le januárban. Országos átlagban a január 

13-18. közötti időszak volt a legcsapadékosabb, de a 

sokévi átlaghoz képest kiemelkedően csapadékos volt 

még a 20-22. közötti időszak, valamint 6-a, 8-a és 30-a 

is. A hónap legcsapadékosabb napja egy mediterrán cik-

lonnak köszönhetően a 14-e volt, ekkor regisztráltuk a 

hónap legnagyobb napi csapadékösszegét is Tatabánya 

Felsőgalla állomásunkon (34 mm). 

A csapadékos január a küszöbnapok számában is 

megmutatkozik: a megszokott 9 csapadékos nappal 

szemben 2013 januárjában 16-ot jegyeztünk országos át-

lagban. Havas napból 6 helyett 11-et számoltunk, ezen 

kívül 14 hótakarós és 1 ónosesős nap is jelentkezett a hó-

napban.  

 

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 

139,4 mm Bakonybél (Veszprém megye) 

A hónap legkisebb csapadékösszege: 

29,9 mm Nyírlugos (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 

34,0 mm Tatabánya Felsőgalla (Komárom-Esztergom 

megye), január 14. 

Február. Míg a nyugati országrészben az 1971-2000 kö-

zötti időszak átlagánál valamelyest (0-1° C-kal) hűvö-

sebb volt jellemző 2013 februárjában, keleten 2-3 °C-kal 

melegebb volt a megszokottnál. Pátyod környékén még a 

+3 °C-ot is átlépte a hőmérséklet-különbség. Az országos 

átlagos februári középhőmérséklet 1,8 °C volt, mely 1 

°C-kal magasabb a normálnál. A középhőmérséklet a hó-

napban Ény-DK irányú növekedést mutatott, és az ország 

túlnyomó részén 1-3 °C közötti havi értékek jelentkeztek. 

A DK-i országrészben volt a legmelegebb, a legmaga-

sabb havi átlagértéket is itt regisztráltuk (Szeged belterü-

let, 3,7 °C). Ennél hidegebb a magasabban fekvő terüle-

teken volt jellemző: a legalacsonyabb februári középhő-

mérsékletet Kékestetőn jegyeztük (-2,9 °C). A hónap a 

megszokottnál magasabb napi középhőmérsékleti érté-

kekkel indult. Február 5-étől csökkenést jegyeztünk, 

mely a hónap leghidegebb napját eredményezte (február 

11.). A hónap végén egy mediterrán ciklon alakította idő-

járásunkat, melynek köszönhetően változékony, csapa-

dékos időjárás volt jellemző az ország területén, ugyan-

akkor az enyhébb levegő hatására melegedett az idő. Or-

szágos átlagban a hónap legmelegebb napja február 25-e 

(6,3 °C) volt.  

A februári hideg küszöbnapok száma a normálnál kis-

sé melegebb hónapról számol be. Fagyos napból a meg-

szokott 20 helyett 16-ot figyelhettünk meg, téli napból 

pedig 5 helyett 3-at. A szokásos 2-vel szemben 2013 feb-

ruárjában egyetlen nap sem felelt meg a zord nap kritéri-

umának. 

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet: 

16,0 °C Milota (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), feb-

ruár 26. 

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet: 

-13,0 °C Zabar (Nógrád megye), február 11. 

2013 téli hónapjai közül februárban esett a legtöbb csa-

padék. Jelentős csapadéktöbblet keletkezett: a 78,1 mm-

es országos átlag több mint 260%-a a megszokott meny-

nyiségnek. Az egyes településeken megszokott csapa-

dékmennyiségeket vizsgálva még nagyobb anomáliát lá-

tunk: a legnagyobb havi csapadékösszeget a Zala megyei 

Kehidakustányból jelentették (148,1 mm), mely a telepü-

lés környékén megszokott összeg mintegy négyszerese. 

Az ország legszárazabb részén, DK-en is a megszokott 

mennyiség 120-180%-a hullott. A legalacsonyabb havi 

összeget a Békés megyei Orosházán regisztráltuk (31,6 

mm). A hónap legcsapadékosabb napja február 2-a volt. 

Európa felett egy hatalmas méretű, több középpontú cik-

lonrendszer helyezkedett el, mely a kontinens legna-

gyobb részén borult, csapadékos időjárást eredményezett. 

Hazánkban a legtöbb helyen 10 és 35 mm közötti csapa-

dékmennyiségeket jelentettek ezen a napon. A legna-

gyobb 24 órás csapadékösszeg is ehhez a naphoz köthe-

tő, a Szabolcs megyei Kemecse állomásunkról 48,7 mm-

ről érkezett jelentés, mely egyben új napi rekord is. A 

megszokottnál jóval csapadékosabbnak bizonyult még 

február 6-a is, de kiemelkedő értékek jellemezték a 22-

25. közötti időszakot is. A hónap utolsó napjaiban az or-

szágban többfelé árvízvédelmi készültséget rendeltek el. 

A csapadék sokévi napi maximumának rekordja 25-én is 

megdőlt Lentiben (Zala) 36 mm értékkel. 

A megszokott 9 csapadékos nap helyett 15 jelentke-

zett 2013 februárjában, és havas napból is többet jegyez-

tünk az átlagnál (5 helyett 9). Havas napból 8-at regiszt-

ráltunk országos átlagban. 

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 

148,1 mm Kehidakustány (Zala megye) 

A hónap legkisebb csapadékösszege: 

31,6 mm Orosháza (Békés megye) 

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 

48,7 mm Kemecse (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), 

február 2. 
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2012/2013. tél időjárási adatainak összesítője 

             

Állomás 

Napsütés (óra) Hőmérséklet (°C) Csapadék (mm) Szél 

Évszak 

összeg 
Eltérés 

Évszak 

közép 
Eltérés Max. Napja Min. Napja 

Évsz. 

Össz. 

Átlag 

%-ban 

≥ 1 

mm 

napok 

Viharos 

napok 

Szombathely 146 -57 0,5 1,0 11,6 2013.01.04 -15,6 2013.01.27 195 228 32 12 

Nagykanizsa − − 0,7 0,7 13,5 2012.12.25 -15,3 2012.12.13 198 155 32 10 

Siófok 160 -41 1,2 1,0 11,8 2012.12.26 -7,4 2013.01.27 205 176 33 18 

Pécs 142 -76 1,2 1,0 13,1 2012.12.25 -10,9 2013.02.11 186 161 40 12 

Budapest 137 -50 0,7 0,7 12,4 2013.02.26 -9,2 2012.12.13 182 177 30 2 

Miskolc 123 -24 -0,8 0,8 13,6 2013.02.26 -11,1 2013.01.13 185 203 29 3 

Kékestető 150 -109 -3,6 0,1 6,2 2013.02.26 -11,6 2012.12.08 281 174 35 28 

Szolnok 119 -79 0,6 1,1 12,6 2013.02.25 -9,9 2012.12.13 120 124 22 − 

Szeged 147 -53 1,3 1,4 12,5 2013.02.25 -15,2 2012.12.10 123 133 29 7 

Nyíregyháza − − -0,3 1,0 11,0 2013.02.23 -12,4 2012.12.10 162 177 31 11 

Debrecen 154 -28 0,5 1,4 14,5 2013.02.26 -15,6 2012.12.10 138 124 27 7 

Békéscsaba 160 -35 1,2 1,6 15,5 2013.02.25 -15,7 2012.12.10 135 116 30 3 

 )

  
 

1. ábra: A 2012/2013-as tél középhőmérséklete (°C)  2. ábra: A 2012/2013-as tél csapadékösszege 

 

  
 

3. ábra: A 2012/2013-as tél globálsugárzás  4. ábra: A 2012/2013-as tél napi középhőmérsékletei 

összege (kJ/cm2) és a sokéves átlag (°C) 


