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2014 nyara megtörte az utóbbi évek aszályos, forró nyári időszakainak sorát hazánkban: idén elmaradtak a hőhullámok, hőségri-
adók és a perzselő meleg, illetve 2006 óta ez az első olyan nyári időszak, mely nem az első 15 legmelegebb között szerepel az 
1901-től induló adatsorok között. Ezzel együtt azonban az is elmondható, hogy a nyári középhőmérséklet az interpolált adatok 
alapján fél fokkal magasabb volt az 1971-2000-es normálnál országos átlagban; az idei volt a 37. legmelegebb nyár hazánkban 
1901 óta. A csapadékmennyiségekben is nagy változások történtek a korábbiakhoz képest: az elmúlt évekkel szöges ellentétben 
idén nyáron országszerte sok helyen előfordult, hogy a megszokott csapadékmennyiség többszörösét jegyeztük. A nyári csapa-
dékösszegek hosszú idősorát tekintve a 2014-es nyár a 19. legcsapadékosabbnak számít 1901 óta. A hőmérséklet és a csapadék-
mennyiségek összefüggéseként megemlítjük, hogy a 2014-hez hasonlóan csapadékos nyarak hűvösebbek szoktak lenni a fokozott 
felhőképződés miatt – júliust emeljük ki, melynek időjárása néha már-már trópusi jellegűnek is beillett. 

 

Június. A hónap átlag alatti napi középhőmérsékletekkel indult, az 5-
e és 13-a közötti időszakban azonban már jóval melegebb volt a meg-
szokottnál. A legmagasabb júniusi napi középhőmérséklet 10-én je-
lentkezett, ekkor országos átlagban 25 °C-nál is melegebb volt. A ha-
vi középhőmérséklet zömmel 19−21 °C között alakult az ország terü-
letén, az értékekben Ny/ÉNy-DK irányú növekedés volt jellemző. 
Csak az Északi-középhegységben jelentkeztek 15 °C alatti júniusi ér-
tékek. A sokévi átlaghoz képest (1971−2000) a legtöbb helyen 
+0,5−1 °C anomália adódott. A nyugati országrészen előfordult a 
normálnál 2 °C-kal magasabb havi átlag is, míg az északi határszélen 
fél fokkal hűvösebb volt a megszokottnál. Országos átlagban 17 nyári 
napot regisztráltunk (napi maximumhőmérséklet, azaz tx ≥ 25 °C), 
mely kettővel több a sokévi átlagnál. Hőségnapból (tx ≥ 30 °C) a meg-
szokott mennyiség duplája jelentkezett (normál: 3; 2014. nyár: 6 nap). 
A sokévi átlagnak megfelelően forró nap nem fordult elő idén nyáron. 

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet:  
36,5 °C, Budakalász (Pest megye), június 10. 

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet:  
2,9 °C, Nyírlugos (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), június 3. 

A június – még a korábbi évek forgatókönyvébe beleillően – az átlag-
tól jóval elmaradó csapadékösszegekkel telt, a normál mindössze 
54 %-át regisztráltuk, mellyel az idei a 10. legszárazabb június ha-
zánkban. A havi csapadékösszeg az ország legnagyobb részén 
30−45 mm között alakult. A déli-délnyugati országrész csapadéko-
sabbnak bizonyult (50−90 mm), míg északon-északkeleten nem volt 
ritka a 15 mm alatti érték. A csapadékmennyiség országos havi átlaga 
39 mm körül alakult, mely a júniusi normál mindössze 55 %-át teszi 
ki. Északkeleten volt a legnagyobb mértékű a hiány a sokévi átlaghoz 
képest, itt a megszokott mennyiség 5−30 %-át regisztráltuk. Jelentő-
sebb csapadék mindössze a hónap vége felé jelentkezett hazánk teljes 
területének átlagában, a két legcsapadékosabb nap 23-a és 30-a volt. 
Ugyanakkor egészen 23-áig zömmel 1 mm alatti átlagos csapadékösz-
szegeket figyelhettünk meg országos átlagban. A száraz júniusnak 
megfelelően a megszokottnál kevesebb csapadékos napot (napi csa-
padékösszeg, azaz r ≥ 0,1 mm) jegyeztünk a hónap során (normál: 11 
nap; 2014. június: 7 nap). Zivataros napból is kevesebbet figyeltünk 
meg (normál: 4 nap; 2014. június: 2 nap). 

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 
99,5 mm, Zalatárnok (Zala megye) 

A hónap legkisebb csapadékösszege: 
3,0 mm, Vásárosnamény (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 
52,0 mm, Zalalövő (Zala megye), június 3. 

Július. A július havi középhőmérséklet zömmel 21-22 °C között ala-
kult az országban. A legmelegebb területek a Tisza vonalában és a ke-
leti régióban, illetve a Duna felső szakaszán jelentkeztek (22-23 °C 
közötti átlagok), alacsonyabb átlagok a magasabban fekvő területein-
ken voltak jellemzőek (16-20 °C között). Az ország legnagyobb terü-
letein +0,5−1,5 °C közötti középhőmérsékleti anomália volt jellemző 
a havi átlagok tekintetében, és ennek DNy-ÉK irányú növekedését fi-
gyelhettük meg: míg a délnyugati határszélen legfeljebb +0,5 °C-kal 
volt melegebb a megszokottnál, északon több helyen a normálnál 
1,5−2,5 °C-kal is magasabb átlagokat jegyeztünk. A napi középhő-
mérsékletek a hónap során jellemzően a sokévi átlag felett alakultak. 
A július 4−7. és 14−21. időszakokban az ország időjárását 

anticiklonális viszonyok határozták meg, hatásaként a megszokottnál 
több fokkal is melegebb volt hazánkban. Országos átlagban a legme-
legebb nap júliusban a 7-e és a 21-e volt (országos átlaghőmérséklet 
25,1 °C). A leghűvösebb napnak a 11-e bizonyult (16,8 °C). 25 nyári 
napot (normál: 21 nap) és 9 hőségnapot (normál: 7 nap) jegyeztünk 
júliusban országos átlagban. A normálnak megfelelően forró nap nem 
jelentkezett. 

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet:  
35,7 °C, Berettyóújfalu (Hajdú-Bihar megye), július 7. 

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet:  
6,3 °C, Zabar (Nógrád megye), július 2. 

A júniusi szárazság után a nyár hátralévő része a jelentős csapadék-
többlet jegyében telt. Júliusban a szokásos mennyiség majdnem dup-
lája jelentkezett országos átlagban, ezzel az idei az 5. legcsapadéko-
sabb július 1901 óta. Hazánk legnagyobb részén 100 és 200 mm kö-
zött alakult a havi csapadékösszeg. Jellemzően a Dunától keletre hul-
lottak a legnagyobb mennyiségek. Az országos átlag 120 mm, mely a 
megszokott mennyiség mintegy 183 %-a. A legmagasabb havi össze-
get Budapest Rákoscsabán jegyeztük (269,2 mm), a legkevesebb csa-
padékot Nagy-Hideg-hegy állomásunkról jelentették (18,2 mm). Az 
egyes területekre számított 1971-2000-es átlagokhoz képest a legna-
gyobb csapadéktöbbletek a DK-i országrészben jelentkeztek, itt a 
megszokott mennyiségnek nem ritkán a háromszorosa-négyszerese is 
lehullott. Az északi országrészben és DNy-on volt megfigyelhető ala-
csonyabb mennyiség, itt a normál 80-140 %-áról számolhatunk be. A 
napi menetet tekintve a jelentős csapadéktöbblet több hullámban je-
lentkezett az országos átlagok alapján. A legcsapadékosabb időszakok 
a hónap eleje, majd a 8-a és 11-e közötti napok, ezt követően 22−23-
án, illetve 27-én és 30-án is jelentősen meghaladta a lehullott mennyi-
ség a sokévi átlagokat. A teljes ország területét figyelembe véve 11-én 
esett átlagban a legtöbb eső hazánkban (országos átlagos napi csapa-
dékösszeg 16,6 mm), de kiugró még a 22-én és a 30-án jegyzett ösz-
szeg is. Új rekord született a csapadék napi maximumára július 30-án 
(101,6 mm, Jánossomorja). 13 csapadékos nap fordult elő országos át-
lagban idén júliusban hazánk területén (normál: 9 nap), zivataros nap-
ból pedig eggyel jegyeztünk többet a sokévi átlagnál (normál: 4 nap; 
2014. július: 5 nap). 

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 
269,2 mm, Budapest Rákoscsaba (XVII. kerület, Rákosmente) 

A hónap legkisebb csapadékösszege: 
18,2 mm, Nagy-Hideg-hegy (Pest megye) 

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 
101,6 mm, Jánossomorja (Győr-Moson-Sopron megye), július 30. 

Augusztus. A legnagyobb területen 19−21 °C között alakult a havi át-
laghőmérséklet. Egészen a Tisza vonaláig hűvösebb volt a szokásos-
nál az idei augusztus, leginkább nyugaton és északon maradtak el a 
hőmérsékleti értékek a normáltól (-0,5 és -1 °C közötti anomália). Ke-
leten valamelyest melegebb volt a megszokottnál: jellemzően 0 és 
+0,5 °C közötti eltérés jelentkezett, a legnagyobb anomália értéke 0,5-
1 °C közötti volt. A hónap a megszokottnál magasabb átlaghőmérsék-
letű napokkal kezdődött, azonban 14-étől drasztikus változás lépett 
fel: augusztus második felében az átlagtól elmaradó értékek váltak 
uralkodóvá, és csak az utolsó egy-két napban emelkedett a középhő-
mérséklet a sokévi átlagnak megfelelő, vagy azt meghaladó szintre. 
Nyári napból a megszokottnál kicsit kevesebb fordult elő idén augusz-
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tusban (normál: 20 nap; 2014. augusztus: 17 nap), ahogy hőségnapból 
is (normál: 7; 2014. augusztus: 4). A sokévi átlag alapján augusztus-
ban országos átlagban egy forró nap szokott jelentkezni, idén azonban 
egyet sem jegyeztünk. A legalacsonyabb napi minimumhőmérsékletre 
augusztus 18-án új rekord született (4,9 °C, Zabar). 

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet:  
35,1 °C, Tuzsér (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), augusztus 2. 

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet:  
2,8 °C, Zabar (Nógrád megye), augusztus 29. 

Augusztusban is bőven a sokévi átlag felett alakult az országos átla-
gos csapadékösszeg, a normál 170 %-a hullott le hazánk területén. Az 
idei augusztus ezzel a 12. legcsapadékosabb augusztus 1901 óta. A 
Tisza vonaláig hullott a legtöbb csapadék az országban, keletre jutott 
kevesebb. A nyugati országrészben a legnagyobb területeken 120-150 
mm közötti csapadékmennyiséget jegyeztünk, keleten jellemzően 30-
55 mm közötti ez az érték. A sokévi átlaghoz képest Budapest kör-
nyékén és a nyugati országrészben jelentkezett a legnagyobb pozitív 

anomália: Pest-megye több településén a megszokott mennyiség több 
mint három és félszerese hullott le, nyugaton pedig jellemzően több 
mint kétszerese. Keleten 60-160 % közötti mennyiségekről érkezett 
beszámoló. A napi menetet illetően országos átlagban augusztus utol-
só napja bizonyult a legcsapadékosabbnak. A megszokottnál csapadé-
kosabb volt még a 3-a és 9-e közötti időszak is.  

A hónap során mindössze öt napon nem hullott mérhető mennyiségű 
csapadék országos átlagban. 3-mal több csapadékos napot jegyeztünk 
augusztusban a sokévi átlagnál (normál: 11; 2014. augusztus: 8 nap), 
zivataros napból pedig 4-et figyelhettünk meg (normál: 3 nap). 

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 
233,6 mm, Karancskeszi (Nógrád megye) 

A hónap legkisebb csapadékösszege: 
18,5 mm, Székkutas (Csongrád megye) 

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 
116,2 mm, „Pankota” állomás (Csongrád-megye), augusztus 6.  

 

1. ábra: A nyár középhőmérséklete ( °C) 2. ábra: A nyár csapadékösszege (mm)

 
3. ábra: A nyár globálsugárzás összege (kJ/cm2) 4. ábra: A nyár napi középhőmérsékletei és a sokévi átlag (°C) 

A 2014. nyár időjárási adatainak összesítője 

Állomás 

Napsütés 
(óra) 

Sugárzás
(kJ/cm2) Hőmérséklet (°C) Csapadék (mm) Szél 

évszak 
összes 

elté-
rés 

évszak 
összes 

évszak 
közép eltérés max napja min napja évszak 

összes
átlag %-

ában 
r ≥ 1 mm

napok 
viharos 
napok

Szombathely 805 90 194 19,7 0,8 33 06.11 7,1 08.25 355 159 27 4 
Nagykanizsa - - 189 19,6 0,6 34,1 06.11 6,5 06.04 330 132 27 3 

Siófok - - - 21,6 1,0 33,5 07.20 10,9 08.29 283 154 26 15 
Pécs 834 18 195 20,7 0,6 33 06.11 9,6 06.03 257 124 28 5 

Budapest 876 84 191 21,3 0,9 35 06.10 8 08.28 407 257 27 2 
Kékestető 701 -55 176 15,0 0,6 26,1 06.10 5,6 06.03 301 120 27 5 
Szolnok 848 39 197 21,2 0,7 34,7 06.10 7,8 08.25 209 124 22 5 
Szeged 916 123 203 20,8 0,4 34,5 06.10 8 08.28 326 183 25 8 

Nyíregyháza - - 195 20,2 0,6 33,6 07.08 7,9 08.28 205 115 24 5 
Debrecen 931 145 194 21,0 1,1 34,1 06.10 6,1 06.03 132 70 19 5 

Békéscsaba   204 20,8 0,8 34,1 06.10 7,1 06.04 270 144 24 8 
 
 


