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mérséklet (melynek értéke 11,08 °C a homogenizált, interpolált ada-
tok alapján) 1,1 °C-kal haladta meg az 1971-2000-es normált.  
A január országos átlagban 0,8 °C-kal melegebb volt a megszokott-
nál. A legnagyobb pozitív eltérés Szeged és Mohács környékén volt 
megfigyelhető (+2-2,5°C).  
Országos átlagban 2013 februárjának középhőmérséklete 1,8 °C 
volt, ami 1 °C-kal magasabb az 1971-2000-es normálnál; a nyugati 
országrészben a sokévi átlagnál valamelyest (0-1 °C-kal) hűvösebb 
volt jellemző, keleten 2-3 °C-kal melegebb volt a megszokottnál.  
A márciusi középhőmérséklet az ország nagy részén 3-4 °C között 
alakult. Az 1971-2000-es normálhoz viszonyítva a március az 
egész országban hidegebb volt a megszokottnál. A hónap első fe-
lében egy átlagosnál jóval melegebb periódus volt megfigyelhető 
5-e és 13-a között; az időszak – s egyben a hónap – legmelegebb 
napján, 8-án 10,7 °C-os országos középhőmérsékletet mértünk, 
mely áprilisra jellemző érték. Ezután azonban egy igen erőteljes 
lehűlés következett, jóval átlag alatti középhőmérsékleteket ered-

ményezve, mely zömmel kitartott a hónap végéig. Új rekordok 
születtek a napi minimumhőmérsékletre. 
Április középhőmérséklete az ország nagy részén 11-13 °C között 
alakult. Országos átlagban 1,7° C-kal melegebb volt az 1971-
2000-es sokévi átlagnál. Több országos napi melegrekord is meg-
dőlt a hónap végi nyárias időjárás során.  
Pozitív hőmérsékleti anomália jellemezte hazánkat májusban (0-1 
°C), néhány kisebb határszéli terület volt csak kivétel ez alól. A 
legnagyobb eltérés a Körösök vidékén, valamint Szeged térségé-
ben jelentkezett, itt meghaladta a +1 °C-ot. A havi középhőmér-
séklet zömmel 15-18 °C között alakult.  
Júniusban a havi átlaghőmérséklet 18-20 °C között alakult. Az 
1971-2000 közötti normálhoz viszonyítva DNY-ÉK irányú anomá-
lia-növekedés rajzolódott ki: a DNY-i területeken 0-0,5 °C-kal volt 
melegebb az átlagnál, ÉK-en pedig már 1,5-2 °C-kal is magasabb 
átlaghőmérsékleteket kaptunk eredményül a szokásosnál. Egy hő-
hullámnak köszönhetően több napi rekordot is jegyeztünk a hónap-
ban. 
Hazánk legnagyobb részén a július havi középhőmérséklet 21-23 
°C között alakult, a hónap országos átlagban több mint másfél 
fokkal melegebbnek bizonyult a megszokottnál. A legnagyobb, 3 
fokot is meghaladó eltérés a nyugati országrészben, Ajka − Zirc 
környékén lépett fel. Országosan a legmelegebb júliusi nap ismét 
egy hőhullám ideje alatt, 29-én jelentkezett, ekkor három új napi 
hőmérsékleti rekord is született hazánkban. 
2013 augusztusa kivétel nélkül mindenhol melegebb volt a meg-
szokottnál. A 22° C-os országos átlag több mint 2 °C-kal maga-
sabb az 1971-2000 közötti normálnál. A havi átlaghőmérséklet 
21-23 °C között alakult. A legmelegebb DK-en, a Dunántúl kisebb 
területein és Budapesten volt, itt 23-24 °C közötti átlaghőmérsék-
let volt jellemző a hónapban.  

A középhőmérséklet országszerte elmaradt az 1971-2000-es sokévi 
átlagtól szeptemberben. Értéke zömmel 14-16 °C között alakult.  
Októberben országszerte 11-13 °C-os középhőmérséklet volt jel-
lemző. Az 1971-2000-es sokévi átlaghoz képest a legtöbb területen 
1,5-2,5 °C-os pozitív anomália jelentkezett. A hónap elején öt na-
pon jegyeztünk új minimumhőmérsékleti rekordot. 
Hazánk nyugati és északi területein 6-7 °C-os középhőmérséklet 
volt jellemző novemberben, a középső és északkeleti térségben 7-8 
°C-os, míg délkeleten volt a legenyhébb a hónap, itt 8-9 °C közötti 
középhőmérséklet jelentkezett. Országszerte melegebb volt a sokévi 
átlagnál.  
A megszokottnál melegebbnek bizonyult 2013 decembere hazánk 
legnagyobb részén. A havi középhőmérséklet jórészt +1 és +2 °C 
között alakult. ÉNy-on ennél melegebb (2-3 °C), ÉK-en pedig hide-
gebb (0-1 °C) volt.  
Az ország legnagyobb részén 11-12 °C között alakult az éves kö-
zéphőmérséklet (10. ábra). Északon és a nyugati országrészben et-
től alacsonyabb, 9-11 °C közötti értékeket kaptunk eredményül, 
míg Szeged környékén, az ország délkeleti sarkában 12 °C-nál is 
magasabb értékek figyelhetők meg. A téli félévet jellemző hideg 
küszöbnapok száma egy átlagosnál enyhébb télről tanúskodik: or-
szágos átlagban mind zord napból (Tmin ≤ -10°C), mind fagyos 
napból (Tmin ≤ 0°C) és téli napból (Tmax ≤ 0°C) is kevesebbet je-
gyeztünk a normálnál az év során. A legnagyobb eltérés a zord na-
pok számában mutatkozik; az 1971-2000-es időszak alapján átlago-
san várt 9 nap helyett 2013-ban mindössze 2 nap felelt meg a krité-
riumnak.  
A meleg küszöbnapokat illetően a várt 75 nyári nap helyett (Tmax 
≥ 25 °C) 85-öt jegyeztünk, forró napból (Tmax ≥ 35 °C) a normál 
szerinti 1 helyett 8-at, a legnagyobb különbség azonban a hőség 
napok számában mutatkozott: 2013-ban 33 hőség napot regiszt-
ráltunk, mely 13-mal több mint a sokéves átlag. 2013-ban is több 
hőhullámos periódust éltünk át. Budapest Pestszentlőrinc állomá-
sunk adatai alapján az első hőhullám június végén éreztette hatá-
sát. Ezt követően július 24-én 2. fokú, 25-29. között 3. fokú; au-
gusztus 2-5. között 2. fokú, 6-9. között pedig ismét 3. fokú hőség-
riadót rendelt el a tiszti főorvos.  
Csapadék. A 2013-as év a csapadékszélsőségek éve volt hazánk-
ban: egy éven belül megtapasztalhattuk mind a jelentős csapadék-
többletet, mind a súlyos csapadékhiányt. Az igen csapadékos év-
kezdetnek, majd a nyári súlyos szárazságnak köszönhetően a 3. 
legcsapadékosabb telet és a 2. legcsapadékosabb tavaszt követően 
2013-hoz köthetjük a 9. legszárazabb nyári időszakot is az elmúlt 
113 év viszonylatában. 
Csapadéktöbblettel zárult az első hónap, zömmel a szokásos meny-
nyiség 140-260%-a hullott le. A legnagyobb pozitív eltérést a Vas 
megyei Vasvár állomásunkról jelentették: itt az 1971-2000 közötti 
átlagérték több mint négyszeresét regisztráltuk a hónapban (410%). 
2013 januárja a 6. legcsapadékosabb január 1901 óta. 
Februárban átlagosan a megszokott mennyiség 261%-a hullott le az 
országban. A legnagyobb havi csapadékösszeget a Zala megyei Ke-
hidakustányból jelentették (148,1 mm), mely a település környékén 
megszokott februári összeg mintegy négyszerese. A hónap utolsó 
napjaiban az országban többfelé árvízvédelmi készültséget rendel-
tek el. 2013 februárja a 4. legcsapadékosabb februárnak adódott 
1901 óta. 
2013 legcsapadékosabb hónapja a március volt. Az ország nagy 
részén 3-4-szeres összegek jelentkeztek, de a legkisebb eltérést 
mutató területeken (DNy-on, ÉNy-on és ÉK-en) is 1,5-2-szeres ér-
tékek adódtak. Országos átlagban 7-7 havas, illetve hótakarós na-
pot jegyeztünk (a sokéves átlag 3, illetve 0 nappal szemben). Igen 
ritka, ám nem példa nélküli időjárási helyzetként a hónap közepén 
jelentkező havazást említhetjük, melyről bővebben www.met.hu 
oldalon közzétett tanulmányaink között olvashatnak. 1901 óta ez 
volt a második legcsapadékosabb március hazánkban. 
Áprilisban a hónap elején folytatódott a márciusban tapasztalt 
csapadékos időjárás, az egész hónap csapadékának ~98%-a 14-éig 
hullott le. A hónap második fele ezzel szemben igen száraz volt, 

 
5. ábra: Az országos havi középhőmérséklet eltérése a sokévi (1971-2000-es) 

átlagtól 2013-ban (15 állomás homogenizált, interpolált adatai alapján) 
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egy napon sem haladta meg az országos átlagban vett napi összeg 
az 1 mm-t sőt, 9 napon egyáltalán nem regisztráltunk csapadékot 
az országban.  
Májusban a legtöbb csapadékot a déli területek, valamint az Észa-
ki-középhegység és az Alföld északi térsége kapta, itt 100 mm fe-

letti értékek voltak jellemzőek. A Dunántúl és a keleti térség szá-
razabbnak bizonyult, a legkevesebb, 50 mm alatti összegeket az 
ország középső részén, a Duna mentén, valamint ÉK-en regisztrál-
tuk.  
Hazánk túlnyomó részén a megszokott csapadékmennyiség 60-
90%-a hullott le júniusban; DNy-on 30-50%, ÉK-en pedig 160-
240% közötti ez az érték. 2013 májusának utolsó és júniusának el-
ső napjaiban rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék hullott le a 
Duna felső vízgyűjtőjében, elsősorban Győr és Linz között, mely 
a Duna megáradásához vezetett. A 2013-as dunai árvízről bőveb-
ben honlapunk (www.met.hu) tanulmányai között olvashatnak. 
A forróságot hozó hőhullám mellett júliusban a szárazság is igen 
meghatározónak bizonyult hazánkban: 1901 óta ez volt a 6. leg-
szárazabb július. Főleg az ország középső részén, de északon is 
többfelé szinte nem hullott mérhető csapadékmennyiség az egész 
hónap során (0-5 mm között), a legnagyobb területeken is 0-10 
mm közötti a jegyzett mennyiség. Országos átlagban a normál 
mindössze 26%-át jegyeztük. Csak elszórtan találunk olyan terüle-
teket, ahol a lehullott csapadékmennyiség a sokéves átlag közelé-
ben van. 
A júliusi szárazság után az augusztus jó részét is a kiterjedt csapa-
dékhiány jellemezte; bőven akadt olyan terület a hónap folyamán, 
ahol szinte egyáltalán nem, vagy csak alig esett eső. A legkeve-
sebb csapadék D-en és ÉK-en hullott (0-25 mm között), a legcsa-
padékosabbnak pedig a nyugati határszél, a Balaton környéke és a 
Tiszántúl középső területe bizonyult (60-120 mm).  
A szeptember havi csapadékösszegek tekintetében térben igen 
nagy különbségek adódtak az ország különböző tájai között. Ha-
zánk nyugati-délnyugati felében 70-120 mm közötti havi összege-
ket jegyeztünk, míg Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyében, 
valamint a főváros térségében mindössze 20-25 mm csapadék hul-

lott. Az ország többi részén jellemzően 25-50 mm közötti mennyi-
ségeket regisztráltunk.  
Országos átlagban az 1971-2000-es, sokévi átlagnál kevesebb 
csapadék hullott októberben. A legnagyobb negatív eltérések a 
délnyugati határszélen jelentkeztek, itt a normál mindössze 15-

30%-át regisztráltuk. Átlagot meghaladó értékeket a keleti ország-
részben figyelhettünk meg (kis területen 200% feletti aránnyal), 
ugyanakkor az ország legnagyobb területén negatív eltérés volt 
jellemző.  
Novemberben a legtöbb csapadék a Dunántúl nyugati felében 
esett, itt 100 mm feletti értékeket regisztráltunk, a legkisebb csa-
padékösszegek pedig északkeleten, valamint a déli határszélnél 
adódtak. A Dunántúl nyugati felében a sokévi átlagos csapadék 
több mint másfélszerese hullott, míg az ország többi részében jel-
lemzően átlag körüli, illetve azt meghaladó értékek (100-140%) 
jelentkeztek.  
Rendkívül kevés csapadék hullott decemberben: a teljes hónapban 
jegyzett csapadékmennyiség jellemzően 0-5 mm között alakult az 
ország legnagyobb részén. A 2013 decemberében jegyzett átlagos 
havi csapadékösszeg jellemzően a normál mindössze 0-10%-át te-
szi ki, mellyel 2013 decembere a 2. legszárazabb decembernek 
számít 1901 óta. ÉNy-on jelentkeztek csak 50%-ot megközelítő 
értékek. 
A csapadékos napok számának országos átlaga (melyeken mérhe-
tő mennyiségű, 0,1 mm-t meghaladó csapadék hullott) 2013-ban 
125 volt, mely 12-vel meghaladja az 1971-2000-es normál értékét 
– ugyanakkor az éven belüli erős differenciálódást is érdemes fi-
gyelembe venni. Az 1 mm-t elérő csapadékú napok számából a 
normál 84 helyett 93-at figyeltünk meg. 5 mm feletti napból 6-tal 
jegyeztünk többet a megszokottnál (normál: 38, 2013: 44), 10 mm 
feletti csapadékból pedig 4-gyel adódott több. 20 mm feletti nap-
ból 5 jelentkezett a teljes időszak alatt, és egy alkalommal 30 mm-
t elérő csapadékösszeget is regisztráltunk. Havas napból 7-tel volt 
több a megszokottnál (normál: 23, 2013: 30), ezen kívül országos 
átlagban egy hófúvásos napot is jegyeztünk. 

 
6. ábra: Napi országos középhőmérsékletek eltérése  

az (1971-2000) átlagtól; 2013. január, február, március 
7. ábra: Napi országos középhőmérsékletek eltérése  
az (1971-2000) átlagtól; 2013. április, május, június

8. ábra: Napi országos középhőmérsékletek eltérése  
az (1971-2000) átlagtól; 2013. július, augusztus, szeptember

9. ábra: Napi országos középhőmérsékletek eltérése  
az (1971-2000) átlagtól; 2013. október, november, december 
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Légnyomás. A havi átlagos légnyomás értékek alapján a nagytér-
ségű nyomási képződmények gyakoriságára következtethetünk. A 

szokásoshoz képest jóval nagyobb érték jelentkezett decemberben, 
mely anticiklonális helyzetek uralmát jelzi – ugyanez a decemberi, 

mindössze 3,5 mm-es országos átlagos csapadékösszegben is tet-
ten érhető (2. legszárazabb december 1901 óta). Márciusban 
szembetűnően alacsony átlagos légnyomás volt jellemző, mely in-
tenzív ciklontevékenységre utal (2. legcsapadékosabb március 
1901 óta). Jelentős különbség adódott még januárban és február-
ban is, mely szintén megmutatkozott a havi nagy csapadékössze-
gekben is. 
Szél. Országos átlagban a szélsebesség évi átlaga 2-3,5 m/s között 
változik, ez alapján hazánk mérsékelten szeles területnek minősül. 
A havi átlagos szélsebesség éves menetében (14. ábra) általában 
áprilisban jelentkezik a maximum, míg a legalacsonyabb értékeit 
augusztus és október között veszi fel. 2013-ban a megszokottól el-
térően alakult az éves menet, melyet a Budapest-Pestszentlőrinc 
állomásunkon jegyzett értékekkel mutatjuk be. A legnagyobb 
szélsebességeket márciusban jegyeztük, melyet a május és a 
szeptember követ. A legkisebb szélsebességeket tekintve mind-
össze a szeptemberi átlag lóg ki a sorból. 

 
I. táblázat: Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései szerint a 2013-as év szélsőségei, a mérés helye és ideje 
Elem Érték Mérés helye Mérés ideje 
A legmagasabb mért hőmérséklet 40,6 °C Győr Likócs augusztus 8. 
A legalacsonyabb mért hőmérséklet -18,2 °C Vásárosnamény március 17. 
A legnagyobb évi csapadékösszeg 1083,1 mm Alsószentmárton  
A legkisebb évi csapadékösszeg 469,1 mm Szentes  
A legnagyobb 24 órás csapadékösszeg 94,0 mm Nagyiván október 16. 
A legvastagabb hótakaró 106 cm Kékestető március 30. 
A legnagyobb évi napfényösszeg 2321,7 óra Debrecen  
A legkisebb évi napfényösszeg 1883,1 óra Mosonmagyaróvár  

 
10. ábra: 2013. évi középhőmérséklet, ºC, 

(57 állomás homogenizált, interpolált adatai alapján)

 
11. ábra: Havi csapadékösszegek 2013-ban az 1971-2000-es normál százalé-

kában (58 állomás homogenizált, interpolált adatai alapján)

 
12. ábra: A 2013. évi csapadékösszeg 

(177 állomás homogenizált, interpolált adatai alapján) 

 
13. ábra: A tengerszinti légnyomás havi átlagai Budapest-

Pestszentlőricen 2013-ban 

 
14. ábra: A szélsebesség havi átlagai Budapest-Pestszentlőrinc, 2013


