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Összefoglalás. A közelmúlt éghajlati tendenciáinak megismerése meteorológiai mérések, megfigyelések elemzésével le-
hetséges.  Az éghajlati adatok forrása a meteorológiai mérőhálózat, ami folyamatosan változott az idők során. Az OMSZ 
(Országos Meteorológiai Szolgálat) klimatológiai adatbázisa ennek megfelelően a mérések kezdetétől felhalmozott, jelle-
gében és minőségében is folyamatosan változó adatokat tartalmaz. Az itt bemutatott tendencia elemzésekhez az OMSZ 
elektronikus adatbázisában fellelhető, a teljes 20. századot napjainkig átívelő hőmérsékleti és csapadék idősorokat használ-
tuk. A trendbecslést és a szignifikancia vizsgálatot minden esetben megelőzte a Szentimrey Tamás által kidolgozott 
MASH (Multiple Analysis of Series for Homogenization) homogenizálási eljárás alkalmazása, ami az adathibák és inho-
mogenitások kiszűrésére alkalmas eljárás. Az évi és évszakos változások becsléséhez az országos átlagokat rácsponti érté-
kek átlagaként értelmeztük, így elkerülhető az állomások számától és helyzetétől való függés. A rácsponti értékeket a 
Szentimrey Tamás és Bihari Zita által kifejlesztett MISH (Meteorological Interpolation based on Surface Homogenized 
data basis) interpolációs módszerrel számoltuk. A lineáris trendbecslést konfidencia intervallumok megadásával egészítet-
tük ki. A hőmérsékleti és csapadék szélsőségek tendenciáit a klímaváltozás detektálása céljából definiált extrém klímain-
dexek idősorainak elemzésén keresztül mutatjuk be. A tendencia elemzések szerint a hazai hőmérsékleti változások a glo-
bális tendenciákkal összhangban alakultak. A meleg szélsőségek gyakoriságnövekedése és a hideg szélsőségek csökkenése 
a melegedő tendenciát erősíti. A csapadékváltozások kevésbé bizonyosak térségünkben a vizsgált időszakban. 
Abstract. Understanding the recent climatic trends is possible by the results of analysis of meteorological measurements. 
The source of climate data is the meteorological monitoring network, which is constantly changing over time. Accordingly 
the climatological database of OMSZ stores data of different types and quality since the beginning of the measurements. 
The trend analyses presented here are based on the digitalized temperature and precipitation time series for the entire 20th 
century to the present. The application of the MASH (Szentimrey) homogenization procedure preceded the trend estimates 
in each cases to eliminate the inhomogeneities and erroneous data. The annual and seasonal changes are interpreted as the 
averages of trend values over the grid, to avoid the effect of number of stations. The gridding of station data was executed 
by MISH (Szentimrey and Bihari) interpolation method. Confidence intervals are also added to the point estimation of the 
linear trends. The tendencies in the temperature and precipitation extremes are presented through the trends of several pre-
defined extreme climate indices for the purposes of detecting of climate change. According to the results the temperature 
changes are in accordance with global trends. The increasing warm extremes and decreasing cold extremes confirm the 
warming. The changes in precipitation are less certain in our region in the period under review. 

 
Az adatok eredete. A meteorológiai adatsorok elemzésé-
vel megismerhetjük, és folyamatosan nyomon követhet-
jük hazánk éghaj-
latának jellemző-
it, tetten érhetjük 
az éghajlat hosszú 
távú megváltozá-
sának jeleit. 
Az OMSZ adat-
archívumában tá-
rolt, korábban 
évkönyvekben, 
ma már digitáli-
san rendezett ada-
tok képezik a 
nemzeti éghajlati 
adatbázist, amely 
nemzeti kincs, és 
egyedüli hiteles 
alapja az ország 
éghajlatát vizsgáló tanulmányoknak, kutatásoknak, va-
lamint nélkülözhetetlen információkat nyújt a környezeti 
állapot egyéb szempontú értékeléseihez is. Az éghajlati 
adatbázis fenntartása, fejlesztése, az adatok minőségel-
lenőrzése, a régi, papíron rögzített adatok digitalizálása 
állandó feladatot jelent az OMSZ számára. 
Reprezentatív éghajlati adatsorok előállítása. A szer-
vezett meteorológiai mérések kezdete óta a műszerek, a 

mérési körülmények és a mérések időpontja is többször 
változtak. Az éghajlati feldolgozásokhoz, vizsgálatokhoz 

ugyanakkor jó 
minőségű, tér-
ben is kellő 
részletességgel 
ismert adatokra 
van szükség. 
A változó mérési 
körülmények, 
például állomás 
áthelyezés, a mé-
rési időpont meg-
változása vagy 
műszercsere in-
dokolatlan törést, 
inhomogenitást
eredményezhet-
nek a mért adat-
sorokban. Az 

esetleges hibák és inhomogenitások téves következteté-
sekre vezethetnek a nyers adatsorokon alapuló éghajlati 
elemzések során. Az automatikus adatellenőrzés és kor-
rekció, az adathiányok pótlása homogenizálási, adatel-
lenőrzési eljárás alkalmazását teszi szükségessé. 

Jó minőségű, ellenőrzött, térben és időben egyaránt rep-
rezentatív adatsorok előállítása érdekében a nemzeti me-

 
1. ábra: Az eredeti és a homogenizált országos éves középhőmérsékletek alakulása 
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teorológiai szolgálatok többsége foglalkozik homogén 
adatsorok előállításával (Venema, 2010). 
Az OMSZ Éghajlati Osztályán is készült egy matemati-
kailag megalapozott, nemzetközileg elismert és széles 
körben alkalmazott módszer, a Szentimrey Tamás által 
kifejlesztett MASH 
(Multiple Analysis 
of Series for Ho-
mogenization). Az 
eljárás alkalma-
zása lehetővé te-
szi, hogy egy-egy 
állomás adatsora-
it úgy vizsgálhas-
suk, mintha a mé-
rések mindig a je-
lenlegi mérőhe-
lyen, azonos kö-
rülmények között 
folytak volna 
(Szentimrey, 1999). 
A nyers és a ho-
mogenizált ada-
tokra illesztett 
trend értéke eltér, 
ez utóbbi mere-
dekebb hőmér-
sékletemelkedést 
mutat (1. ábra). 
Az eredeti adatok 
0,75 °C-os, míg a 
homogenizált 
adatok 1,11 °C-os 
változást mutat-
nak. Több állo-
másunk a hatva-
nas években hű-
vösebb, külvárosi 
környezetbe köl-
tözött, főként ez 
az oka annak, 
hogy az eredeti 
sorok ezt meg-
előzően maga-
sabb hőmérsékle-
ti viszonyokat je-
leznek. 
Az adatminőség 
mellett fontos 
szempont az ál-
lomáshálózat sű-
rűsége is. A mérőhálózatok egyik fontos ismérve, hogy 
az állomási adatok felhasználásával milyen pontosan tud-
juk reprodukálni a meteorológiai mezők értékeit, azok 
térbeli eloszlását. Ezért fontos a homogenizálás mellett 
egy másik matematikai statisztikai módszer, az interpolá-
ció alkalmazása, melynek segítségével tetszőleges, mérés-
sel nem rendelkező helyen valamely meteorológiai elem 
értékére becslést adhatunk a mérőhálózat adatainak isme-
retében. Így az egész országra kiterjedően készíthetünk a 

térbeli eloszlást megjelenítő térképeket. Az Éghajlati Osz-
tályon Szentimrey Tamás és Bihari Zita által kidolgozott, 
kifejezetten meteorológiai elemek interpolációjára kifej-
lesztett eljárás a MISH (Meteorological Interpolation 
based on Surface Homogenized data basis, Szentimrey és 

Bihari, 2007). Az 
itt bemutatott 
elemzésekhez a 
MISH és MASH 
eljárások alkalma-
zása garantálja a 
jó minőségű, tér-
ben és időben rep-
rezentatív adatso-
rok használatát. 
Hőm é r s é k l e t i  
tendenciák.  A 
több mint egy év-
századra kiter-
jesztett vizsgála-
tok azt mutatják, 
hogy a hazai vál-
tozások a hőmér-
séklet tekinteté-
ben jól illeszked-
nek a világméretű 
t endenciákhoz  
(WMO, 2014). A 
múlt század eleje 
óta tapasztal t  
1,11 °C-os orszá-
gos mértékű emel-
kedés (1. táblázat) 
meghaladja a 
globális változás 
0,89 °C-ra be-
csült mértékét 
(IPCC, 2013). A 
2. ábra mutatja 
az évi középhő-
mérsékletek ano-
máliáinak alaku-
lását 1901-től. Az 
ezredforduló utá-
ni évek, különö-
sen a legutóbbi tíz 
év jellemzően pozi-
tív eltérést mutat. 
Az 1. táblázat az 
évi és évszakos 
változásokat tar-

talmazza a rendelkezésre álló leghosszabb sorokon, va-
lamint az utóbbi évtizedekre, 1981-től, ami a legutóbbi 
intenzív melegedési időszak globálisan és térségünkben 
is. A becsült változások mellett feltüntettük azt a meg-
bízhatósági intervallumot is, amibe a változás 90%-os 
megbízhatósággal esik. Egyedül a téli változás nem éri el 
a statisztikailag szignifikáns mértéket a rövidebb soron, 
egyébként az évszakos és az éves változások is mind 
szignifikánsak. 

 
2. ábra: Az évi országos átlaghőmérsékletek anomáliáinak alakulása 1901-től 
2013-ig az 1981-2010-es normál időszakhoz viszonyítva, a tízéves mozgó átlag 

görbéjével 

 
3. ábra: Az évi átlaghőmérséklet (°C) változása 1983 és 2012 között 

 
1. táblázat: Az évi és évszakos hőmérsékleti változások (°C) a 90%-os megbízha-

tósági intervallumokkal a múlt század elejétől és a nyolcvanas évektől,  
lineáris trendmodell szerint. A szignifikáns változást kiemelés jelöli. 
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A melegedés nem egyenletes az ország különböző régió-
iban (3. ábra). A legutóbbi harminc éves időszakban a 
keleti, északkeleti országrész melegedett a legnagyobb 
mértékben, több mint 1,8 °C-kal. Emellett az ország kö-

zépső területei és a Kisalföld is az átlagosnál jobban me-
legedtek. Az évszakos változásokat tekintve a nyarak 
melegedése a legjelentősebb, 1,44 °C-os a növekedés a 
20. század kezdetétől és több mint 2 °C a legutóbbi há-
rom évtizedben, országos átlagban, de az északkeleti ré-
giók és az Alföld 2,2 °C-kot is meghaladó mértékű hő-
mérséklet emelkedést mutatnak nyáron. 

A hőmérsékleti szélsőségek változása. Az 1950 óta 
rendelkezésre álló megfigyelések bizonyítják néhány ég-
hajlati szélsőség mértékének és előfordulási gyakorisá-
gának megváltozását globálisan (IPCC, 2011). Az üveg-

házhatású gázok koncentrációjának növekedése mellett 
mind a napi maximum-, mind a napi minimumhőmérsék-
let világszerte emelkedő tendenciát mutat. Összességé-
ben csökkent a hideg napok és éjszakák száma, s ezzel 
párhuzamosan nőtt a meleg napok és éjszakák száma. 
A hazai elemzések eredményét két időszakra mutatjuk 
be: 1901-től napjainkig és a legutóbbi évtizedekre, 1981-

4. ábra: A nyári napok számának (napi maximum > 25 °C ) dekádátlagai 1901-től 2012-ig  
az utolsó tíz év kiemelésével (bal panel), valamint az 1981–2012 közötti változás térbeli eloszlása (jobb panel).

5. ábra: A hőhullámos napok számának (napi középhőmérséklet > 25 °C) dekádátlagai 1901-től 2012-ig 
az utolsó tíz év kiemelésével (bal panel), valamint az 1981–2012 közötti változás térbeli eloszlása (jobb panel).

6. ábra: A fagyos napok (napi minimumhőmérséklet < 0 °C) dekádátlagai 1901-től 2012-ig  
az utolsó tíz év kiemelésével (bal panel), valamint az 1981–2012 közötti változás térbeli eloszlása (jobb panel).
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től 2012-ig, ami egy igen intenzív melegedési időszak a 
műszeres megfigyelések kezdete óta Magyarországon is. 
A hőmérsékleti szélsőségek változásának jellemzésére a 
nyári napok (Tmax > 25 °C), a hőhullámos napok (Tközép > 
25 °C) és a fagyos napok (Tmin < 0 °C) számának alaku-
lását választottuk. 
Ezek a hőmérsék-
leti indexek széles 
körben alkalmazott 
klímaindikátorok 
(Klein Tank and 
Können, 2003). Az 
oszlopdiagramo-
kon (4-6. ábrák 
bal paneljei) látha-
tó dekádátlagok jól 
szemléltetik, hogy 
az utóbbi évtize-
dek szélsőségei 
hogy viszonyulnak 
a korábban tapasz-
talt értékekhez. A 
2003−2012 tízéves 
időszaknak az át-
lagát különálló 
oszlop jelöli az áb-
rákon. Ez az idő-
szak tükrözi legin-
kább a jelenlegi ál-
lapotot az elemzett 
időszakban, a tö-
retlen melegedő 
tendenciát, ezért 
közöljük a többi 
dekádérték mellett 
kiemelve. 
A becsült lineáris 
trendből adódóan a 
múlt század elejé-
től tekintve, orszá-
gosan mintegy 11 
nappal több nyári 
napot tapasztalunk 
évente, a hőhullá-
mos napok száma 
is megnőtt 6 nap-
pal. Ezzel párhu-
zamosan kevesebb 
a fagyos nap, mint 
a századelőn, jellemzően 10 nappal (4-6. ábrák bal pa-
neljei). 
A nyolcvanas évektől bekövetkezett változások területi 
jellemzőit térképeken szemléltetjük (4-6. ábrák jobb pa-
neljei). A nyári napok esetén (4. ábra, jobb panel) a nö-
vekedés a magasabban fekvő régiókban, a Nyírségben, és 
a középső országrészben, a Duna menti területeken a 
legnagyobb. A nyári napok sokévi országos átlaga évi 
78, az 1981-2010-es normált tekintve. Hegységeinkben 
korábban csak elvétve tapasztaltunk 25 °C fölötti hőmér-
sékletet, jelenleg azonban már ott sem ritka az előfordu-
lásuk. A növekedés mértéke helyenként a 30 napot is el-

éri, országos átlagban 24 nappal szaporodtak meg a nyári 
napok 1981 és 2012 között. 
Hőhullámos nap fellépésével viszont még kevéssé kell 
számolnunk a hegyvidékeinken, a közép-magyarországi, 
dél-alföldi régióban kell egyre több ilyen napot elszen-

vedni, vannak 
területek, ahol 
több mint 19 nap a 
növekedés 1981-től 
(5. ábra, jobb 
panel). Országos 
átlagban évi 11 
hőhullámos nap 
jellemzi régión-
kat az 1981-
2010 között rög-
zített adatok sze-
rint. 
A fagyos napok 
(6. ábra jobb pa-
nel) fogyása az 
északi, északkeleti 
országrészben a 
legszembetűnőbb. 
Az Északi-közép-
hegység kisebb 
régióiban akár 1 
havi csökkenéssel 
is számolhatunk. 
A fagyos napok 
sokévi országos 
átlaga a jelenlegi 
éghajlatunkat jel-
lemző normál 
időszakban 93. 
A dekádátlagok 
az évről-évre 
megnyilvánuló 
változékonyságot 
elfedik, így a hű-
vösebb illetve 
melegebb idő-
szakok jobban 
nyomon követhe-
tők. A századelőn 
és a hatvanas 
években fordul-
tak elő hidegebb 
évek, a jelenhez 

közelítve a melegedési tendencia egyértelmű. A legutóbbi 
tíz év átlaga a nyári és a hőhullámos napok esetén túlszár-
nyal minden dekádot, a fagyos napok esetén viszont a 
2001−2010 időszak enyhébbnek bizonyult a 2003-2012-es 
tízéves periódusnál. A hideg és a meleg hőmérsékleti szél-
sőségek alakulása egyaránt a melegedés tényét erősítik. 
Csapadéktendenciák. A csapadékkal kapcsolatos jelen-
ségek nagyobb bizonytalanságúak globálisan, sok térség-
ben megfigyelhető a nagy csapadékot adó időjárási ese-
mények és az árvizek gyakoriságának növekedése, 
ugyanakkor az aszályok is gyakoribbá és intenzívebbé 
váltak (IPCC, 2011). Az éghajlatváltozás hatására bekö-

2. táblázat: Az évi és évszakos csapadék változások (%) a megbízhatósági inter-
vallumokkal a múlt század elejétől és a nyolcvanas évektől, exponenciális trend-

modell szerint. A szignifikáns változást kiemelés jelöli. 

 év tavasz nyár ősz tél 
1901-
2013 

-6,8 
(-14,5, 1,63) 

-17,2 
(-28,2, -4,6)

5,7 
(-9,7, 23,6) 

-17,2 
(-32,6, 1,7) 

3,0 
(-14,6, 24,2) 

1981-
2013 

12,7 
 (-5,7, 34,8) 

8,9 
(-20,5, 49,3)

11,4 
(-15,6,47,1)

11,2 
(-25,3, 65,6)

16,1 
(-16,9, 62,2) 

 

 
7. ábra: Az évi csapadékösszegek országos átlagának anomáliái  

1901 és 2013 között a tízéves simítás görbéjével 

 
8. ábra: Az átlagos évi csapadékösszeg változása az 1963–2012 időszakban 
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vetkező egyirányú változásokat nehezebb kimutatni, mint 
a hőmérséklet esetén. Míg Észak- és Nyugat-Európában a 
melegedési tendenciával együtt több csapadék hullik, addig 
nálunk a Földközi-tenger térségéhez hasonlóan, éves szin-

ten valamivel kevesebb. Az egyes évek csapadék anomáliáit 
szemlélteti a 7. ábra 1901-től 2013-ig. 
A csapadék évi összege 1901-től mindössze közel 7%-os 
csökkenést mutat (2. táblázat), de az éven belüli eloszlá-
sa megváltozott. Az átmeneti évszakok csapadéka jelen-
tősen, majd 20%-kal csökkent, az őszi másodmaximum 
eltűnőben van, a nyári növekedés pedig meghaladja a 

10%-ot, de ez a változás még nem éri el a statisztikailag 
szignifikáns mértéket. Csak a tavaszi csökkenés állítható 
magas megbízhatósággal a hosszú soron az összes elem-
zett időszak változása közül. 

A legutóbbi három évtizedet jellemző csapadéktendenciák 
növekedést mutatnak évi és évszakos skálán is, különösen 
nyáron. A nyári csapadék azonban egyre intenzívebb, ezál-
tal kevésbé hasznosul, nagy hányadban az elfolyást növeli 
csupán. A csapadék alakulásáról megállapíthatjuk, hogy az 
utóbbi évtizedekben, illetve években nem annyira a tenden-
ciózus változás, inkább a szélsőséges jelleg dominál. Nagy 

9. ábra: A leghosszabb tavaszi száraz időszak (napi összeg < 1 mm az egymást követő napokon) dekádátlagai 
1901-től 2012-ig az utolsó tíz év kiemelésével (bal panel), valamint az 1961–2012 közötti változás térbeli eloszlása (jobb panel). 

10. ábra: A 20 mm fölötti csapadékú napok dekádátlagai nyáron, 1901-től 2012-ig  
az utolsó tíz év kiemelésével (bal panel), valamint az 1961–2012 közötti nyári változás térbeli eloszlása (jobb panel). 

11. ábra: A nyári napi csapadék intenzitás (mm/nap) dekádátlagai 1901-től 2012-ig az utolsó tíz év kiemelésével,  
valamint az 1961–2012 közötti nyári változás térbeli eloszlása 
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kilengések tapasztalhatók, áradásokra és aszályokra egy-
aránt fel kell készülni, ugyanakkor megnőtt a rendkívül szá-
raz évek fellépésének valószínűsége is. 
A nagy változékonyság miatt a területi változások vizs-
gálatához hosszabb, fél évszázados periódust választot-
tunk, de még ebben sem mutatkoznak egyértelmű ten-
denciák (8. ábra). Az elmúlt fél évszázadban kismértékű 
csökkenést jeleznek a sorok országos átlagban. A Dunán-
túlon az átlagosnál nagyobb a csökkenés, a Marcal-
medencében és a Zala mentén, valamint a főváros térsé-
gében meghaladja a 25%-ot, míg a Nyírségben és a 
Zempléni- hegység térségében hasonló mértékű növeke-
dés mutatkozik (Lakatos és Bihari, 2012) 

A csapadék szélsőségek alakulása. A csapadékváltozá-
sok iránya, nagysága kevésbé nyilvánvaló, mint a hőmér-
séklet esetén, és ez a bizonytalanság a szélsőségekre is 
igaz. Emiatt egy hosszabb, 1961-től kezdődő periódust 
vizsgáltunk a csapadék szélsőségek változásának bemu-
tatására. Az átlagosnál bőségesebb csapadékkal vagy tar-
tós szárazsággal járó események, időszakok előfordulási 
gyakoriságát különböző csapadék indexekkel jellemez-
zük (Klein Tank and Können, 2003). 
Az aszályhajlam növekedésének vizsgálatára az egymást 
követő száraz napokból (napi összeg < 1 mm) álló leghosz-
szabb időszakok alakulását mutatjuk be elsőként. Sem az 
évi, sem az évszakos tendenciák nem szignifikánsak, vi-
szont az egyre hosszabbodó száraz időszakok irányába mu-
tatnak. Ősszel nyúlt meg leginkább a száraz időszakok 
hossza, több mint 4 nappal 1901-től. A tavaszi változás ki-
sebb, de ha csak az elmúlt éveket tekintjük, akkor egyre tar-
tósabbak a tavaszi száraz időszakok a megfigyelések szerint 
(9. ábra bal panel), ezért a tavaszi változás térbeli eloszlását 
jelenítjük meg térképen (9. ábra, jobb panel). A kétnapos 
csökkenéstől a nyolcnapos növekedésig találhatók területek 
a változástérképen. Összességében a hosszabbodó száraz 
időszakokkal jellemezhető régiók vannak túlsúlyban. A 
hosszú száraz periódusok átlagos hossza 17 nap országosan, 
az 1981-2010 időszak tavaszait tekintve. Az évi leghosz-
szabb száraz időszakok pedig átlagosan 27 napig tartanak 
ugyanezen harmincéves periódus adatai alapján. A 20 mm 
fölötti csapadékú napok és az átlagos napi csapadékosság, 
vagy más néven napi intenzitás (időszakos összeg és az 1 
mm-t meghaladó csapadékú napok számának hányadosa) 
nyáron növekedett meg a legnagyobb mértékben (10. és 
11. ábra) de még nem elég magas a változás megbízhatósá-
ga. Átlagos jellemzőik országosan, az 1981-2010 közötti 
nyarakat tekintve 2 nap, illetve 7mm/nap. Kétnapos a növe-
kedés a nagycsapadékú (20 mm) napok számában 1901 óta. 
A napi intenzitás is növekszik, 1,2 mm körüli értékkel nőtt a 
becslések szerint a múlt század eleje óta. 
A változástérképeken (10. és 11. ábra jobb panel) csökke-
nést és növekedést mutató területek egyaránt megjelennek 
mindkét csapadék indikátor esetén. A nyári napi csapadé-
kosság vagy más néven intenzitás országos átlagban növe-
kedett, ezt a növekedést a délnyugat-dunántúli, és kisebb ki-
terjedésben az alföldi régiók csökkenése mérsékli (11. ábra 
jobb panel). A növekedés azt jelzi, hogy a nyári csapadék 
egyre nagyobb hányada rövid idejű, intenzív záporok, ziva-
tarok során jut le a felszínre. Fontos megjegyezni, hogy a 
változások csak szűkebb területeken szignifikánsak. 

Összefoglalás. Az évi középhőmérséklet emelkedése 
Magyarországon 1,11 °C 1901-től, ez meghaladja a glo-
bális átlagos 0,89 °C körüli értéket. A legutóbbi évtize-
dekben a nyarak melegedtek a legjobban, 1981-től több 
mint 2 °C-kal. A meleg szélsőségek gyakoribbá válásá-
ban mutatkoznak meg leginkább az éghajlatváltozás je-
lei. Az ország középső és délalföldi területein a hőhullá-
mos napok száma több mint két hét növekedést mutat. A 
csapadékváltozások kevésbé egyértelműek. 1901-től az 
évi összeg kismértékben csökkent, a tavaszi és az őszi 
mennyiségek csökkenése közel 20%-os. A legutóbbi év-
tizedekre viszont csapadék növekedés jellemző, de nem 
éri el a statisztikailag szignifikáns mértéket. Hosszabbod-
tak a száraz időszakok főként ősszel, 4 nappal 1901-től. 
Nyáron az átlagos napi mennyiség megnőtt, 1,2 mm-rel, 
ami az intenzív csapadékesemények növekvő arányát jel-
zi. 

Az utóbbi évtizedeket jellemző magas hőmérsékleti 
anomáliák és az egymást követő évek szélsőséges csapa-
dékviszonyai, illetőleg az aszályhelyzetek súlyosbodása 
egyaránt indokolttá teszi hazánk éghajlati állapotának – 
reprezentatív mérésekre alapozott – folyamatos nyomon 
követését a jövőben is. 
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