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teorológiai észleléssel. Hűségét és áldozatos munkáját 
köszöntük meg a kitüntetéssel.  

Az Országos Meteorológiai Szolgálat idén másodízben 
adta át az „Év MET-ÉSZ észlelője” díjat, amit idén az in-
ternetes észlelői hálózatba nap mint nap belépő és oda 
adatokat, észleléseket továbbítók közül Kósa-Kiss Attila 
nyert el. Észleléseit a határokon túl, Nagyszalontán 
(Salonta, Románia), végzi, nemcsak meteorológiai, ha-
nem csillagászati megfigyeléseket is, igen magas színvo-
nalon. Méréseiről rendszeres ír, 1992 óta 22 közleménye 
jelent meg a Légkörben, legutóbb: Kósa-Kiss, 2012. Ész-
leléseihez részletes leírásokat ad a felhőzetről, és a MET-
ÉSZ fórumon is aktív felhasználó. Köszönjük 3829 le-
adott észlelése mögötti kitartó, szorgalmas munkáját. 

A Szolgálat Tudományos Tanácsa minden évben Szak-
irodalmi nívódíjjal jutalmazza az év legszínvonalasabb 
szakmai publikációs termékét. 

Az idei „Szakirodalmi nívódíjat” az OMSz Tudományos 
Tanácsa az Atmospheric Research 123 (2013) számában 
a 293-304.oldalon megjelent Simultaneous observation 
of an above-anvil ice plume and plume-shaped BTD 
anomaly atop a convective storm című cikknek ítélte. 
Szerzőtársak: Putsay Mária, Gróbné Szenyán Ildikó és 
Simon André. Az elismerő oklevelet Horváth László, a 
TuTa elnöke adja át a díjazottaknak. 

Dévényi Dezső örökösei a kétévente adható Dévényi De-
zső numerikus prognosztikai emlékérmet ez évben Breu-
er Hajnalka tanársegédnek ítélték, aki A talaj hidrofizikai 
tulajdonságainak hatása a konvektív csapadékra és a 
vízmérleg egyes összetevőire: meteorológiai és klimato-
lógiai vizsgálatok Magyarországon c. doktori dolgozatá-
val nyerte el a díjat, amelyet Dévényi Dezső lánya, Patrí-
cia adott át. 

A Meteorológiai Társaság megalapításának 90. évfordu-
lója alkalmából az MMT és az OMSz közös gyermekrajz 
pályázatot hirdetett óvodás korú gyermekek részére „Mi 
jut eszedbe az időjárásról?” címmel. A felhívásra közel 

300 db remekmű érkezett, melyek közül kilenc kategóri-
ában választottuk ki első helyezetteket, akik postán kap-
ják meg a nekik járó díjat. A legjobbak közül lett kivá-
lasztva a pályázat abszolút első három nyertese, akik az 
ünnepségen személyesen vehették át az ajándékaikat. 

Az első helyezett Takács Kristóf (6 és fél éves) kisfiú, a 
Tárogató Óvoda nagycsoportosa, Győrből érkezett szülei-
vel. Kristóf rajza a „Szél” kategória első helyezettje is 
egyben. 

A „Tél” kategória első helyezettje nyerte el a zsűri máso-
dik díját. Kovács Sámuel (6 éves) a kistarcsai Gesztenyés 
Óvoda nagycsoportosa.  

A verseny harmadik helyezettje, Juhász Alicia már 7 éves. 
A bátaszéki MOB Pörbölyi Tagóvodájába jár. Alicia rajza 
egyúttal a „Szivárvány” kategória első helyezett képe is. 

Az ünnepséget két szakmai előadás is színesítette. Lakatos 
Mónika az OMSz Éghajlati Osztályának szakértő munka-
társa az idei világnap mottóját követve az éghajlati válto-
zások által követelt alkalmazkodás területeit és az éghaj-
lati ismeretek felhasználásának lehetőségeit kívánta be-
mutatni „Alkalmazkodjunk okosan! Váltsuk tettekre ég-
hajlati ismereteinket!” című előadásával.  

Az idei évben sok jeles évforduló mellett a Magyar Me-
teorológiai Társaság megalakulásának 90. évfordulóját is 
ünnepeltük. Hogy mi rejlik az 1925-ben létrejött szakmai 
közösség múltjában és jelenében, néhány percben 
Dunkel Zoltán, az MMT elnöke mutatta be „90 éves a 
Magyar Meteorológiai Társaság (1925–2015)” címmel. 

Az ünnepség záróakkordjaként csoportkép készült az ün-
nepeltekről, majd az ő tiszteletükre adott állófogadással 
fejeződött be az ünnepi alkalom. 
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Bevezetés. A 2014-es év sok szempontból nevezetes hazánk 
területén, melyet 1. ábránk is szemléltet. 11,95°C-os közép-
hőmérsékleti értékkel 1901 óta a legmelegebbnek bizonyult 
(homogenizált, interpolált adatok alapján), 0,2°C-kal megelőz-
te az eddigi legmelegebb 2007-es évet is. Érdekesség, hogy 
ezúttal nem a nyári hőség mutatkozik meg a magas éves átla-
got tekintve – ugyanis tavaly elmaradtak a hőhullámok, hőség-
riadók és aszályos időszakok, ezzel 2014 megtörte az elmúlt 
években megfigyelt, forrósággal jellemezhető nyarak sorát. Az 
év többi hónapja bizonyult szokatlanul melegnek. Emellett el-
mondható az is, hogy hazánkban az elmúlt év a minimumhő-
mérsékleteket illetően nevezhető leginkább rekordernek. 
Megemlítjük, hogy nemcsak hazánk területén jelentős az elmúlt 
év: a WMO közlése alapján a nemzetközi adatsorok 1850-es 
kezdete óta ez volt a legmelegebb év globális átlagban is. Az 
adatokhoz illesztett lineáris trend (1. ábra) egyértelműen 
emelkedést mutat, mely az elmúlt 114 évben +1,20°C-nak, az 
elmúlt 30 évre vonatkozóan pedig +1,62°C-nak adódik. 

A csapadékmennyiségeket tekintve a 2014-es év a csapadéko-
sabbak között foglal helyet az 1901-től induló adatsorban. Kitű-
nik itt is az elmúlt pár évhez képest rendhagyó nyári időszak, 
mivel az év legcsapadékosabb hónapjait nyáron jegyeztük. Az 
éves átlagos csapadékösszeg 739,8 mm, mely a sokéves átlag 
130%-a. Az elmúlt 114 év adataihoz exponenciális trendet il-
lesztve 5,6%-os mérsékelt csökkenés jelentkezik, míg az elmúlt 
30 évet tekintve 16,9%-os növekedés figyelhető meg az éves 
csapadékösszegekben (azonban ezek egyike sem szignifikáns). 
 
Globálsugárzás. Ebben az évben hozzávetőleg a normálnak 
megfelelő mennyiségű napenergia érte a felszínt 2014-ben or-
szágos átlagban (normál: 454 kJ/cm

2
; 2014: 446 kJ/cm

2
; 98%). 

Július helyett júniusban mértük a legmagasabb értéket, de szo-
katlanul sok napsütésre utal a márciusi adat is (3. ábra). A 
globálsugárzás éves összege hazánk területén 360 és 480 
kJ/cm

2 
között változik, síkvidéken 440 és 480 kJ/cm

2 
között 

alakul. 2014-ben DK-en regisztráltuk a legmagasabb értékeket, 

http://www.met.hu/omsz/OMSZ_hirek/index.php?id=1274
http://www.met.hu/omsz/OMSZ_hirek/index.php?id=1274
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http://www.met.hu/omsz/OMSZ_hirek/index.php?id=1287
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másutt jellemzően 430 és 460 kJ/cm
2
 között mozogtak az érté-

kek (4. ábra). 

Hőmérséklet. Ahogy 5. ábránkon is jól látható, mindössze két 
kivétellel az összes hónap melegebb volt a megszokottnál. A 
legnagyobb pozitív anomáliát március adataiból kaptuk ered-
ményül, a havi átlag 4,1 °C-kal magasabbnak adódott a nor-
málnál. Ezt követi a február (+3,27 °C), illetve a január (+3,3 
°C), majd a november (+3,1 °C). Mindezek eredményeként a 

január a 7., a február a 9., a március az 1. legmelegebb január, 
február, illetve március, de az első 20 helyezett között szerepel 
még április, október, november és december hónap is. Ezzel 
együtt 2014-hez köthető a 3. legmelegebb tél, a 7. legmelegebb 
tavasz és az 5. legmelegebb ősz az adatsorok 1901-es kezdete 
óta. Bár a hőhullámok és hőségriasztások 2014-ben elmarad-
tak, a nyár középhőmérséklete még így is magasabbnak bizo-
nyult a sokéves átlagnál. Összességében 2014 a legmelegebb 
év hazánkban adatsoraink 1901-es kezdete óta, és a legmele-
gebb év globálisan 1850 óta. 
2014 januárja (6. ábra) jelentősen melegebbnek bizonyult a 
megszokottnál: az ország legnagyobb részén a havi átlaghő-
mérséklet a normálnál 3−4 °C-kal is magasabbnak adódott. A 
K-i határszélen alakult ki a legnagyobb anomália, itt átlagban 
4−4,5 °C-kal is melegebb volt a szokásosnál. A középhőmér-
séklet zömmel 2−3 °C között alakult, ugyanakkor DNy-ÉK 
irányú átlaghőmérséklet-csökkenés is megfigyelhető volt. 
A februári középhőmérséklet zömmel 3−5 °C között alakult. 
Ennél melegebb Szeged, Szigetvár és Balatonederics környé-
kén adódott, valamint az É-i országrészben elszórtan (5−6°C 
között). Hidegebb ÉK-en, valamint a magasabban fekvő terüle-
teinken volt megfigyelhető (-1 és 0°C között). A 2014-es téli 

hónapokhoz hasonlóan a február is jelentősen melegebb volt a 
megszokottnál: jellemzően 3−4 °C-kal volt melegebb az átla-
gosnál szerte az országban.  
2014 márciusa szintén jelentősen melegebbnek bizonyult a 
megszokottnál: az országban sehol sem volt hűvösebb a har-
mincéves átlagnál, a legnagyobb részen a havi átlaghőmérsék-
let a sokéves normálnál 3,5−4,5 °C-kal is magasabbnak adó-
dott. Az ÉK-i régióban és a Dunántúli-középhegységben ala-
kult ki a legnagyobb pozitív anomália, itt átlagban 4,5−5,5 °C-

kal is melegebb volt a szokásosnál. A középhőmérséklet zöm-
mel 8−10 °C között alakult. 
Áprilisban (7. ábra) a középhőmérséklet jórészt 12−13 °C kö-
zé esett hazánkban. 1,8 °C-kal melegebbnek bizonyult a hónap 
a megszokottnál: az ország legnagyobb részén a havi átlaghő-
mérséklet a sokéves normálnál 1,5−2,5 °C-kal magasabbnak 
adódott. Az ÉK-i régióban és a Dunántúlon, az Alpokalján ala-
kult ki a legnagyobb anomália, itt átlagban 2,5−3 °C-kal is me-
legebb volt a szokásosnál.  
2014 májusa 0,7 °C-kal hűvösebb volt a megszokottnál: az or-
szág legnagyobb részén a havi átlaghőmérséklet a normálnál 
0,5−1,0 °C-kal alacsonyabbnak adódott. Pozitív anomália érté-
kek csak az Északi-középhegység magasabban fekvő területein 
és a K-i határszélnél voltak megfigyelhetők. A középhőmér-
séklet zömmel 14−16 °C közé esett.  
A középhőmérséklet júniusban legnagyobbrészt 19−21 °C kö-
zött alakult az ország területén, az értékekben Ny/ÉNy−DK 
irányú növekedés volt jellemző. A sokéves átlaghoz képest a 
legtöbb helyen +0,5−1 °C anomália volt jellemző. A Ny-i or-
szágrészen előfordult a normálnál 2 °C-kal magasabb havi át-
lag is, míg az É-i határszélen fél fokkal hűvösebb volt a meg-
szokottnál. 

  

1. ábra: Az országos évi középhőmérsékletek 1901 és 2014 kö-
zött (15 állomás homogenizált, interpolált adatai alapján) 

2. ábra: Az országos évi csapadékösszegek 1901 és 2014 között 
(58 állomás homogenizált, interpolált adatai alapján) 

  

3. ábra: A globálsugárzás havi értékei  

2014-ben és 1971-2000 között 
4. ábra: A globálsugárzás éves összege 2014-ben 
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A július havi középhőmérséklet zömmel 21−22 °C között ala-
kult az országban. A legmelegebb területek a Tisza vonalában 
és a K-i régióban, illetve a Duna felső szakaszán jelentkeztek 
(22−23 °C közötti átlagok), alacsonyabb átlagok a magasabban 
fekvő területeinken jelentek meg (16−20 °C között). DNy−ÉK 
irányú anomália-növekedés volt megfigyelhető. 
Augusztusban (8. ábra) ÉNy−DK irányú középhőmérséklet-
emelkedés alakult ki az ország területén: a Ny-i határszélen 

17−20 °C volt jellemző, az ország DK-i sarkában 22 °C körüli 
hőmérsékletek is jelentkeztek. Egészen a Tisza vonaláig hűvö-
sebb volt a szokásosnál, leginkább Ny-on és É-on maradtak el 
a hőmérsékleti értékek a normáltól (-0,5 és -1 °C közötti ano-
mália). 
Szeptemberben a havi átlaghőmérséklet az ország legnagyobb 
részén 16 – 18 °C között alakult, mely a normálnál 0,8 °C-kal 
magasabb. Ennél hűvösebb a Dunántúlon volt megfigyelhető 

(havi átlaghőmérséklet 15−17 °C között), a legmagasabb érté-
kek pedig K-en jelentkeztek (18 °C körül). Az ország legna-
gyobb részén 0,5 – 1,5 °C-kal volt melegebb a megszokottnál. 
Októberben az országos átlaghőmérséklet 12 °C volt, mely a 
normálnál 1,6 °C-kal magasabb érték. Az ország legnagyobb 
részén 1,5 – 2,5 °C-kal volt melegebb a megszokottnál. Jóval 
melegebbnek adódott a november a sokéves átlagnál. A Ny-i 
határszélen az anomália értéke a 4 °C-ot is meghaladta. A Du-

na-Tisza közén és ÉK-en adódott a legkisebb különbség, azon-
ban még itt is a megszokottnál +2−3 °C-kal magasabb átlag-
hőmérsékletek voltak megfigyelhetők. A legmelegebb a Kisal-
föld térségében, a leghűvösebb ÉK-en volt.  
Az országos havi átlag 7,2 °C, ami a sokéves átlagnál 3 °C -kal 
magasabb.  
Decemberben az ország nagy részén 2−4 °C között alakult a 
havi középhőmérséklet, az értékekben É-D irányú növekedés 

 
 

6. ábra: Napi országos középhőmérsékletek eltérése az 

 (1971-2000) átlagtól; 2014. január, február, március 
7. ábra: Napi országos középhőmérsékletek eltérése az 

 (1971-2000) átlagtól; 2014. április, május, június 

  
8. ábra: Napi országos középhőmérsékletek eltérése az 

 (1971-2000) átlagtól; 2014. július, augusztus, szeptember 
9. ábra: Napi középhőmérsékletek eltérése az  

(1971-2000) átlagtól; 2014. október, november, december 

  
5. ábra: Az országos havi középhőmérséklet eltérése a sokévi 

(1971-2000-es) átlagtól 2014-ben (15 állomás homogenizált, 

interpolált adatai alapján) 

11. ábra: Havi csapadékösszegek 2014-ben az 1971-2000-es 

normál százalékában (58 állomás homogenizált, interpolált 

adatai alapján) 
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volt megfigyelhető. A hónapot az egész országban pozitív 
anomália jellemezte, a normálnál átlagosan 2−3 °C-kal volt 
melegebb.  
Az ország jelentős részét 12 °C-nál is magasabb éves közép-
hőmérsékletek jellemezték. D-É irányú csökkenés figyelhető 
meg az értékekben (10. ábra), és mindössze a magasabban 
fekvő területeinken jegyeztünk 10 °C-nál alacsonyabb átlago-
kat. 
A hőmérsékleti anomália átlagosan +1,5−2 °C között alakult 
2014-ben. A megszokottnál hidegebb sehol sem volt éves át-
lagban. 
A hideg küszöbnapok száma jól kifejezi a megszokottnál me-
legebb évet: fagyos napból (Tmin ≤ 0 °C) a várt 96 nap helyett 
49 napot jegyeztünk 2014-ben, zord nap (Tmin ≤ -10 °C) a 
normál 9 helyett mindössze 3-szor fordult elő, téli napból 
(Tmax ≤ 0 °C) pedig 11-et figyeltünk meg a 25 helyett. 
Nyári nap (Tmax ≥ 25 °C) éppen annyi volt, mint az 
1971−2000-es átlag (75 nap), hőségnapból (Tmax >= 30 °C) 
19-et regisztráltunk (a normál 20 nap). Forró nap (Tmax ≥ 35 
°C) nem jelentkezett 2014-ben (normál: országos átlagban 1 
nap). 
Csapadék. 2014 a 9. legcsapadékosabb év volt hazánkban 
1901 óta. Az éves átlagos csapadékösszeg 739,8 mm, mely 
30%-kal magasabb az 1971−2000-es átlagnál (11. ábra). Há-
rom, a megszokottnál jelentősen szárazabb hónap fordult elő 
az évben: márciusban a normál 49%-át jegyeztük, júniusban 
annak 54%-át, novemberben pedig 55%-ot. Három hónapban 
országos átlagban a normálnak megfelelő csapadékmennyiség 
hullott (január, április és december), hat hónap pedig jelentős 
csapadéktöbblettel telt.  
Az elmúlt néhány évtől eltérően két nyári hónapot is igen csa-
padékos időjárás jellemzett: júliusban az 1971−2000-es átlag 
majdnem kétszeresét figyeltük meg, augusztusban pedig több 
mint másfélszeresét. A július ezzel az elmúlt 114 év 5. legcsa-
padékosabb júliusa, az augusztus pedig a 12. legcsapadékosabb 
augusztus hazánkban. Az átlagnál melegebb és csapadékosabb 
viszonyok következtében július időjárása már-már trópusi jel-
legűnek is beillett.  
A 19. legesősebb nyár után a szeptemberben (6. legcsapadéko-
sabb) és októberben lehullott csapadékmennyiségek a 14. leg-
csapadékosabb őszt eredményezték 1901 óta. 
Az éves átlagos csapadékösszeg az ország legnagyobb részén 
600−800 mm között alakult (12. ábra). DNy−ÉK irányú csök-
kenés volt megfigyelhető: a DNy-i határszélen nem volt ritka 
az 1000 mm feletti érték sem, míg Debrecen környékén 500 
mm alatt maradtak az értékek. 
Januárban zömmel a megszokott csapadékmennyiség 
60−100%-a hullott le hazánkban. A Ny-i országrész esetében 
csapadékhiányról számolhatunk be (a normál 60−80%-át je-
gyeztük), de leginkább ÉNy-on maradtak el a havi csapadék-
összegek a megszokott értékektől (az 1971−2000-es átlag 
30−50%-a). K-en ugyanakkor többlet jelentkezett: ÉK-en a 
normál 120−200%-a hullott le. Az országos átlagos csapadék-
összeg januárban (32,8 mm) az 1971−2000-es normál alapján 
(33,5 mm) megszokottnak mondható. 
A februárban jegyzett csapadékmennyiségeket tekintve az 
egyes országrészek között jelentős eltérések voltak megfigyel-
hetők: míg Ny-on zömmel 70−150 mm összeget regisztráltunk, 
a K-i határszélen mindössze 10−15 mm közötti csapadékmeny-
nyiség hullott. Országos átlagban a megszokott csapadékmeny-
nyiség majdnem 180%-a hullott le a hónapban, ami leginkább 
a Ny-i területek bő csapadéktöbbletének köszönhetően alakult 
ki. A Ny-i határszélen több helyen az adott területre vonatkozó 
normál közel négyszeresét jegyeztük, de a teljes Dunántúlra 
140%-ot meghaladó anomália volt jellemző. 

Jellemzően a megszokott csapadékmennyiség mindössze 
40−50%-a hullott le hazánkban március folyamán, 10−25 mm 
közötti értékeket jegyeztünk. A Kisalföld térségében és a Du-
na-Tisza-közén jelentős csapadékhiány lépett fel (a normál 
10−30%-a hullott le). Csak DK−en közelítette meg a havi csa-
padékmennyiség az 1971−2000-es éghajlati normál értékeit 
(80−100%). A márciusi országos átlagos csapadékösszeg 
14,4 mm-nek adódott, mely a sokéves átlag 45%-ának felel 
meg.  
Áprilisban az ország nagy részén 35−45 mm közötti értékeket 
jegyeztünk, ÉK-en és a középső területeken 25 mm alatti havi 
csapadékösszegek voltak jellemzőek. Az országos területi átlag 
42,4 mm, mely a normál 91%-a.  
Az ország nagy részén 80−90 mm közötti csapadékmennyisé-
geket jegyeztünk májusban – országos átlagban a sokéves át-
laghoz képest jóval több csapadék hullott ebben a hónapban. 
Bélapátfalván a sokéves átlag több mint háromszorosát jegyez-
tük. A havi országos átlag 97,6 mm. Májusban több helyen is 
volt jégeső. Május 1-én Pécsett, 12-én Edelényben, május 16-
án a Nyírségben észleltek tubát. Május 17-én villámárvíz volt a 
Börzsönyben. 
1901 óta a 11. legszárazabb júniusról számolhatunk be, az or-
szágos átlagos csapadékösszeg a normál mindössze 54%-át te-
szi ki. Az ország legnagyobb részén 30−45 mm között alakult 
a havi csapadékösszeg. A D-i, DNy-i országrész csapadéko-
sabbnak bizonyult (50−90 mm), míg É-on, ÉK-en nem volt rit-
ka a 15 mm alatti érték. ÉK-en volt a legnagyobb mértékű a 
hiány, itt a megszokott mennyiség 5−30%-át regisztráltuk. 
Hazánk legnagyobb részén 100 és 200 mm között alakult a jú-
liusi csapadékösszeg. Az egyes területekre számított 
1971−2000-es átlagokhoz képest a legnagyobb csapadéktöbb-
letek a DK-i országrészben jelentkeztek, itt a megszokott 
mennyiségnek nem ritkán a háromszorosa-négyszerese is le-
hullott. Az országos átlag 120 mm, mely a megszokott meny-
nyiség mintegy 183%-a.  
A Ny-i országrészben a legnagyobb területeken 120−150 mm 
közötti csapadékmennyiséget jegyeztünk augusztusban, K-en 
jellemzően 30−55 mm közötti ez az érték. A sokéves átlaghoz 
képest Budapest környékén és a Ny-i országrészben adódott a 
legnagyobb pozitív anomália: Pest-megye több településén a 
megszokott mennyiség több mint három és félszerese hullott 
le, Ny-on pedig jellemzően több mint kétszerese. K-en 
60−160% közötti értékeket kaptunk eredményül. 
Szeptemberben az ország jelentős részén hullott nagy mennyi-
ségű csapadék. A Tisza vonalától Ny-ra 100−200 mm volt a 
jellemző. Az ország ÉK-i csücskében ezzel szemben 25 mm 
alatti mennyiségeket is megfigyelhettünk. Az országos csapa-
dékátlag 113,6 mm volt, ami a havi átlag majdnem két és fél-
szerese. 
Októberben átlagosan 73 mm csapadék hullott, ez 29 mm-rel 
több, mint a sokéves átlag (44 mm). A DNy-i részen hullott a 
legtöbb eső, itt 100−150 mm közötti mennyiségeket jegyez-
tünk, É-on pedig 35−55 mm között alakult ez az érték. Az or-
szág legnagyobb részén az átlagnál jóval több csapadék hullott 
októberben. A Duna-Tisza-közén Bács-Kiskun megyében je-
lentkezett a legnagyobb pozitív anomália. Itt a havi várható ér-
ték háromszorosa – három és félszerese hullott. 
A november az előző hónapokhoz képest jóval szárazabbnak 
bizonyult. Országos átlagban 25,8 mm hullott, ami a normál 
mindössze 50,1%-a. ÉK-en volt a legszárazabb, itt 5−15 mm-t 
mértünk. 
Decemberben az ország nagy részén általában 30−50 mm csa-
padék hullott (a normál 60−120%-a), ennél szárazabbnak csak 
az ÉK-i területek bizonyultak, ahol 20 mm-nél kevesebb csapa-
dék is előfordult (normál 40−60%-a). A legtöbb csapadék az or-
szág ÉNy-DK tengelyére és a DNy-i területekre volt jellemző, 
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ahol 60-80 mm is lehullott a hónap során (normál 120−200%-a). 
Az ország időjárását december első napjaiban egy mediterrán 
ciklon alakította, melyből jelentős mennyiségű eső, ónoseső és 
hó hullott. 20-a körül egyes területeken jégeső is előfordult. 
Csapadékos napból az év során 16-tal többet jegyeztünk a meg-
szokottnál (normál: 113 nap; 2014: 129 nap), és a 10 mm-t elérő 
napokból is többet számoltunk (normál: 18 nap; 2014: 23 nap). 
20 mm-nél nagyobb csapadékösszeget 8 napon figyeltünk meg 
országos átlagban (normál: 4 nap). Havas napból jelentősen ke-
vesebb fordult elő a vártnál: 23 helyett mindössze 8 nap. 

Légnyomás. A havi átlagos légnyomás értékek alapján a nagy-
térségű nyomási képződmények gyakoriságára következtethe-
tünk. A 13. ábra alapján elmondható, hogy a tengerszinti lég-
nyomás havi átlaga a megszokott értékek körül alakult, vagy 
alacsonyabb volt azoknál – mindössze júniusban látható szá-

mottevő pozitív anomália. A januári és a februári érték messze 
elmaradt a megszokottól. 
Szél. Országos átlagban a szélsebesség évi átlaga 2−3,5 m/s 
között változik, ez alapján hazánk mérsékelten szeles terület-
nek minősül. A havi átlagos szélsebesség éves menetében (14. 
ábra) általában áprilisban jelentkezik a maximum, míg a leg-
alacsonyabb értékeit augusztus és október között veszi fel. 
2014-ben a normáltól eltérően a havi átlagos szélsebesség Bu-
dapest-Pestszentlőrinc állomáson márciusban volt a legna-
gyobb, melyet az áprilisi, májusi és decemberi átlagok követ-

nek másodikként. Általánosságban elmondható, hogy egyetlen 
hónapban sem haladta meg a 2014-es átlagérték a normált. A 
leginkább a januári, februári, októberi és novemberi értékek 
maradnak el a szélsebességek megszokott havi átlagaitól. 

I. táblázat: Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései szerint a 2014-es év szélsőségei, a mérés helye és ideje 

Elem Érték Mérés helye Mérés ideje 

Legmagasabb mért hőmérséklet 36,5°C Budakalász június 10. 

Legalacsonyabb mért hőmérséklet -20,1°C Bátaapáti december 31. 

Legmagasabb minimumhőmérséklet 23,9°C Budapest Belterület július 21. 

Legnagyobb évi csapadékösszeg 1228,1 mm Budapest Rákoscsaba  

Legkisebb évi csapadékösszeg 455,5 mm Debrecen  

Legnagyobb 24 órás csapadékösszeg 116,2 mm Szentes Pankota augusztus 6. 

Legvastagabb hótakaró 35 cm Máza január 25. 

Legnagyobb évi napfényösszeg 2283,1 óra Debrecen  

Legkisebb évi napfényösszeg 1859,1 óra Kékestető  

 

  

  
10. ábra: 2014. évi középhőmérséklet (°C) 

(57 állomás homogenizált, interpolált adatai alapján) 
12. ábra: A 2014. évi csapadékösszeg 

 
 

13. ábra: A tengerszinti légnyomás havi átlagai Budapest-
Pestszentlőricen 2014-ben és 1971-2000 között 

14. ábra: A szélsebesség havi átlagai Budapest-
Pestszentlőricen 2014-ben és 1971-2000 között 

 


