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Bevezetés. A 2015-ös év sok szempontból nevezetes hazánk terüle-
tén, melyet 1. ábránk is szemléltet. 11,7 °C-os középhőmérsékleti ér-
tékkel 1901 óta a harmadik legmelegebbnek bizonyult (homogenizált, 
interpolált adatok alapján), 0,2 °C-kal maradt el az eddigi legmele-
gebb 2014-es évtől. Érdekesség, hogy ezúttal több alkalommal, hosz-
szantartó hőségriadók léptek érvénybe, amelyek a nyári időszak 
aszályhelyzeteit súlyosbították. Az év nagy része is szokatlanul me-
legnek bizonyult. Az adatokhoz illesztett lineáris trend (1. ábra) egy-
értelműen emelkedést mutat, mely az elmúlt 115 évben +1,3 °C-nak, 
az elmúlt 30 évre vonatkozóan pedig +1,54 °C-nak adódik. A csapa-
dékmennyiségeket tekintve a 2015-ös év csapadékhullás szempontjá-

ból átlagosnak tekinthető az 1901-től induló adatsorban. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan a nyár jelentős része száraznak bizonyult, azonban 
kivételt képez ez alól az augusztusban lehullott nagymennyiségű csa-
padék. Az évi átlagos csapadékösszeg 538,9 mm, mely a sokévi átlag 
92%-a. Az elmúlt 115 év adataihoz exponenciális trendet illesztve 
5%-os mérsékelt csökkenés jelentkezik, míg az elmúlt 30 évet tekint-
ve 14,8%-os növekedés figyelhető meg az évi csapadékösszegekben 
(2. ábra). 
Napfénytartam. Hozzávetőleg a normálnak megfelelő napsütéses 
órát élvezhettünk 2015-ben országos átlagban (normál: 2002 óra; 
2015: 2258 óra; 123%). Július bizonyult a leginkább napfényesnek a 
hónapok közül, de szokatlanul napfényes volt az április is (3. ábra). A 
normál időszakhoz képest egész évben magasabb volt a napsütéses 
órák száma, csupán az októberre vonatkozó érték maradt el az ilyen-
kor megszokott napfénytartam értékétől. A napsütéses órák száma ha-
zánk területén általában 1750 és 2050 óra között változik. 2015-ben 

egy É−D irányú növekedés volt megfigyelhető (4. ábra), az értékek 
pedig zömmel 2000–2400 óra között mozogtak. 
Hőmérséklet. Ahogy az 5. ábránkon is jól látható, egy kivétellel az 
összes hónap jelentősen melegebb volt a megszokottnál. A legna-
gyobb pozitív anomália augusztusban jelentkezett, a havi átlag 
2,8 °C-kal magasabbnak adódott a normálnál. Ezt követi a január 
(+2,7 °C), illetve a július (+2,3 °C) és a december (+2,3 °C). Mind-
ezek eredményeként az augusztus a 3., a július a 2. és a január pedig a 
7. legmelegebb augusztus, július és január, de az első 20 helyezett kö-
zött szerepel még szeptember és június hónap is. Az április és a május 
havi középhőmérsékleti értékek megegyeznek a sokévi átlaggal. Ezzel 

együtt 2015-höz köthető a 6. legmelegebb tél és a 4. legmelegebb 
nyár az adatsorok 1901-es kezdete óta. 
Hosszantartó hőhullámok és hőségriasztások jellemezték a 2015-ös 
nyarat, ezért nem meglepő, hogy a nyár középhőmérséklete maga-
sabbnak bizonyult a sokévi átlagnál. 2015 a harmadik legmelegebb év 
hazánkban adatsoraink 1901-es kezdete óta, és a legmelegebb év glo-
bálisan 1850 óta. 2015 januárja az ország legnagyobb részén 2−3 °C-
kal melegebbnek bizonyult a megszokottnál. A Mátra környékén fi-
gyeltük meg a legnagyobb eltérést, itt még a 3,5 °C-ot is meghaladta 
az anomália. A sokévi átlagnál hűvösebb január sehol sem fordult elő 
az országban. A középhőmérséklet 1 és 3 °C között alakult hazánk 
legnagyobb részén, ugyanakkor DNy−ÉK irányú átlaghőmérséklet-
csökkenés is megfigyelhető volt. A DNy-i területeken 3−4 °C közötti 
értékek voltak jellemzőek, ÉK-en pedig 0−1 °C közötti átlagokat je-
gyeztünk. A legalacsonyabb hőmérsékletek főként az ország északke-
leti területein alakultak ki. 

  
1. ábra: Az országos évi középhőmérsékletek 1901 és 2015

 között (15 állomás homogenizált, interpolált adatai alapján) 
2. ábra: Az országos évi csapadékösszegek 1901 és 2015 

között (58 állomás homogenizált, interpolált adatai alapján) 

 
3. ábra: A globálsugárzás havi értékei  
2015-ben és 1981-2010 között (óra) 4. ábra: A globálsugárzás éves összege 2015-ben (óra) 
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A februári középhőmérséklet +1 és 2 °C között alakult hazánk legna-
gyobb részén. A Balaton feletti területeken még megjelentek a sokévi 
átlagtól elmaradó középhőmérsékletek (legfeljebb -0,5 °C), a keleti 
országrészben azonban már jellemzően a + 1,5°C-ot is meghaladta az 
anomália értéke. Az országos februári átlaghőmérséklet 1,9 °C-nak 
adódott, amely 1,3°C-kal haladta meg a normálértéket. 
2015 márciusa szintén jelentősen melegebbnek bizonyult a megszo-
kottnál, az országban sehol sem volt hűvösebb a harmincévi átlagnál. 

Míg a Dunántúlon csupán 0−1 °C-kal volt melegebb az átlagértéknél, 
addig a Dunától keletre többnyire 1−1,5 °C pozitív anomáliát mér-
tünk, az Északi-középhegység egyes részein pedig még ennél is na-
gyobb volt a különbség. A középhőmérséklet 6−8 °C között alakult, 
általában a délkeleti és délnyugati területek voltak a legenyhébbek. 
Alacsonyabb értékek a hegyvidéki területeken voltak jellemzőek, itt 
helyenként a 3 °C-ot sem érte el a középhőmérséklet. 
Áprilisban az ország nagy részén 10−12 °C között alakult a havi át-
laghőmérséklet, eközben az országos átlag 11 °C körül volt. A déli te-
rületeken és a Kisalföldön enyhébb, míg a magasabban fekvő terüle-
teken hűvösebb időjárás volt jellemző. A középhőmérséklet az 

1981−2010-es normáltól általában -1−+1 °C-kal tért el, a Duna-Tisza-
közén, a Tiszántúlon és a Dunántúl északi részén negatív, a Dunántúl 
déli és nyugati területein pozitív anomália volt jellemző. 
2015 májusának átlaghőmérséklete szintén az 1981−2010 normálér-
tékhez hasonlóan alakult. A Dunántúl déli, délnyugati és az Alföld 
délkeleti részén egy kicsivel, mintegy 0,5 °C-kal volt melegebb az át-
lagnál, ezzel szemben az ország többi részén (0−1 °C) negatív anomá-
lia volt jellemző. Az ország területén a középhőmérséklet zömmel 

15−18°C között alakult. 
A júniusi középhőmérséklet országos átlagban 20,2 °C-nak adódott. A 
legmagasabb havi átlagok az ország középső és keleti részein figyel-
hetők meg (20−21 °C között), északon és nyugaton 17−20 °C közötti 
értékek jellemzőek. A sokévi átlaghoz képest a júniusi középhőmér-
séklet 1,1 °C-kal volt melegebb. 
 
Az országos július havi középhőmérséklet a homogenizált, interpolált 
adatok alapján 23,4 °C volt és ezzel a 2. legmelegebb júliusnak bizo-
nyult az 1901-es mérések óta. A legmelegebb a Tisza mentén és a 
délkeleti országrészben volt, itt a havi középhőmérséklet elérte a 

 
5. ábra: Az országos havi középhőmérséklet eltérése a sokévi 
(1981-2010-es) átlagtól 2015-ben (15 állomás homogenizált,  

interpolált adatai alapján) 
6. ábra: Napi országos középhőmérsékletek eltérése az (1981-

2010) átlagtól; 2015. január, február, március 

7. ábra: Napi országos középhőmérsékletek eltérése az (1981-
2010) átlagtól; 2015. április, május, június 

8. ábra: Napi országos középhőmérsékletek eltérése 
az (1981-2010) átlagtól; 2015. július, augusztus, szeptember 

 

9. ábra: Napi középhőmérsékletek eltérése 
az (1981-2010) átlagtól; 2015. október, november, december 10. ábra: 2015. évi középhőmérséklet (°C) 
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25 °C-ot. A normálértékhez képest 2,3 °C-kal melegebb volt a 2015-
ös július. 
Az augusztust leginkább a forróság jellemezte országszerte. A havi 
országos átlaghőmérséklet 23,3 °C volt és ezzel a 3. legmelegebb au-
gusztus 1901 óta. A legmelegebb a Tiszántúl déli részén volt, itt a ha-
vi középhőmérséklet a 25 °C-ot is elérte. Nyugat−kelet irányú növe-
kedés látható: nyugaton jellemzően 21−23 °C közötti értékeket je-
gyeztünk, keleten túlnyomórészt 23 °C felettieket. A legnagyobb 
anomáliák jellemzően az ország északi felében fordultak elő, az adott 
területen megszokott átlaghőmérsékleteknél nem ritkán 4−5 °C-kal is 
magasabb értékeket kaptunk eredményül. Szeptemberben a havi or-
szágos átlaghőmérséklet 17,4 °C volt, ami 1,6 °C-kal magasabb a 
sokévi átlagnál. A Bakonyban kisebb területeken jelentkezett -0,5–

0 °C-os negatív anomália, míg az ország többi részén pozitív irányú 
eltérés volt megfigyelhető. A Dunántúlon általában 0−1 °C-kal, a Du-
na-Tisza-közén 1−2 °C-kal, a Tiszántúlon 2−3 °C-kal volt melegebb a 
hónap a megszokottnál. Októberben az ország nagy részén 9−11 °C 
között alakult a havi középhőmérséklet, a magasabban fekvő területe-
ken volt néhány fokkal hidegebb. Az országos középhőmérséklet 
9,9 °C volt. Országos átlagban 0,6 °C-kal volt hűvösebb az idei októ-
ber a megszokottnál. A megszokottnál 1,8 °C-kal volt melegebb a 
november. Az ország területén a középhőmérséklet jellemzően 
5−8 °C között alakult, néhány fokkal alacsonyabb értékeket regiszt-
ráltunk az északkeleti határszélen, főként Szabolcs-Szatmár-Bereg és 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben. A szokásosnál melegebb 
(2,3 °C-kal) volt a decemberi időjárás. Az ország északkeleti felében 
az ilyenkor megszokott átlaghőmérsékleteknél 3−4 °C-kal is maga-
sabb értékeket regisztráltunk. Hűvösebb körzetek az Északi-
középhegység legmagasabb pontjain, főként a Bükkben és a Zemplé-
ni-hegységben voltak, de még ezeken a területeken is magasabb hő-
mérsékleti értékeket mértünk, mint az 1981−2010-es normálérték. A 
napi középhőmérsékletek eltérését az 1981-2010 átlagtól, évszakos 
bontásban a 6. 7. 8. és 9. ábra mutatja. 12 °C-nál is magasabb évi kö-
zéphőmérsékletek jellemezték az ország jelentős részét. DK−ÉNy irá-
nyú csökkenés figyelhető meg az értékekben (10. ábra), és mindössze 

a magasabban fekvő területeinken jegyeztünk 10 °C-nál alacsonyabb 
átlagokat. 
A hőmérsékleti anomália túlnyomóan +1,2 – 1,7 °C között alakult 
2015-ben. A megszokottnál hidegebb sehol sem volt évi átlagban. A 
hideg küszöbnapok száma jól kifejezi a megszokottnál melegebb évet: 
fagyos napból (Tmin ≤ 0 °C) a várt 95 nap helyett 77 napot jegyeztünk 
2015-ben, zord nap (Tmin ≤ -10 °C) a normál 10 helyett mindössze két 
alkalommal fordult elő, téli napból (Tmax ≤ 0 °C) pedig 6-ot figyeltünk 
meg a 27 helyett. A nyári napok száma (Tmax ≥ 25 °C) meghaladta (87 
nap) az 1981−2010-es átlagot (80 nap), hőségnapból (Tmax >= 30 °C) 
közel kétszer annyit, 46-ot regisztráltunk országos átlagban a normál-
hoz képest (24 nap). A 13 forró nap (Tmax ≥ 35 °C) jelentősen megha-
ladja az országos átlagot (1 nap). 

Csapadék. Az évi átlagos csapadékösszeg 538,9 mm, mely az 
1981−2010-es átlag 92%-a (11. ábra). Kiemelkedőnek számít a janu-
ári és az októberi csapadékmennyiség. Előbbi 86%-kal, az utóbbi 
169%-kal haladta meg a normálértéket. Az április, a június és a de-
cember igen száraz hónapnak bizonyult. Hét, a megszokottnál jelentő-
sen szárazabb hónap fordult elő az évben: februárban a normál 84%-
át jegyeztük, márciusban annak 61%-át, áprilisban 29%-ot, júniusban 
42%-ot, júliusban 61%-ot, novemberben 57%-ot, decemberben pedig 
11%-ot. Két hónapban országos átlagban a normálnak megfelelő csa-
padékmennyiség hullott (augusztus és szeptember), három hónap pe-
dig jelentős csapadéktöbblettel telt. Két nyári hónapot is száraz időjá-
rás jellemzett: júniusban és júliusban az 1981−2010-es átlag közel fe-
le hullott le, augusztusban pedig valamelyest meghaladta azt. A június 
ezzel az elmúlt 115 év 6. legszárazabb júniusa hazánkban. Augusztus-
ra jellemzőek voltak a visszatérő, kiadós csapadékot adó záporok, me-
lyeknek köszönhetően egyes területeken a 150 mm-t is meghaladta a 
havi mennyiség. Szeptember is az átlagosnál csapadékosabb volt, va-
lamint az októberben lehullott nagy mennyiségű csapadékmennyisé-
gek (6. legcsapadékosabb október 1901 óta) a 24. legcsapadékosabb 
őszt eredményezték a mérések kezdete óta. Az évi átlagos csapadék-
összeg az ország legnagyobb részén 400–600 mm között alakult 
(12. ábra). DNy−ÉK irányú csökkenés figyelhető meg: a DNy-i ha-

 
11. ábra: Havi csapadékösszegek 2015-ben az 1981-2010-es 

normál százalékában (58 állomás homogenizált, 
interpolált adatai alapján 

12. ábra: A 2015. évi csapadékösszeg (mm) 

13. ábra: A tengerszinti légnyomás havi átlagai 
Budapest-Pestszentlőricen 2015-ben (hPa)

14. ábra: A szélsebesség havi átlagai 
Budapest-Pestszentlőricen 2015-ben (ms-1)
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társzélen 700 mm feletti értékek is előfordultak, északkeleten 400 mm 
alatti évi csapadékösszeget jegyeztünk. 
Meglehetősen csapadékosan indult a 2015-ös év, a csapadékmennyi-
ség közel kétszerese hullott le a normálértékhez képest (2015. január: 
59,5 mm; 1981−2010 normál: 31,98 mm). Az ország nagy részén 
50−70 mm közötti értékeket jegyeztünk. A nyugati és északkeleti ha-
társzél bizonyult a legszárazabbnak (30−45 mm), a legtöbb csapadé-
kot pedig a Közép-Dunántúl és a magasabban fekvő területek kapták 
(100−150 mm között). A februárban hullott csapadékmennyiségeket 
tekintve az egyes országrészek között jelentős eltérések voltak megfi-
gyelhetők. Az ország délnyugati részén 50−80 mm havi összegeket 
jegyeztünk. A Nyugat-Dunántúlon és a Közép-Dunántúl egy részén 
20−45 mm volt jellemző, azonban keletebbre már csak 10 és 25 mm 
közötti mennyiségek láthatók.  Ennek megfelelően DNY−ÉK irányú 
csökkenés volt látható a havi jegyzett összegekben. Országos átlagban 
a megszokott mennyiség 84%-a hullott le. A március is a szokásosnál 
szárazabb volt. Az ország nagy részén 10−30 mm közötti havi csapa-
dékösszeget jegyeztünk. A Dunántúl északkeleti részén helyenként 
ennél alacsonyabb, 5−10 mm közötti értékeket mértünk, például a Ba-
laton keleti részén is, míg a Bakony, a Mecsek és az Északi-
középhegység magasabban fekvő területein fordultak elő nagyobb ha-
vi csapadékösszegek. Országos átlagban 21 mm volt a havi csapadék-
összeg, ami a szokásos érték 61%-a. Az ország nagy részén az 
1981−2010-es éghajlati normál mindössze 40−80%-a hullott le. A 
Dunántúlon voltak olyan területek, ahol ez az érték nem érte el a 
20%-ot, míg az Északi-középhegységben és az Alföld déli tájain elér-
te, illetve meg is haladta az éghajlati átlagot. Áprilisban, országos át-
lagban 12,8 mm-t mértünk, ami jócskán elmarad a 43,9 mm-es 
(1981−2010) sokévi átlagtól. Ez csupán a normálérték 29%-ának felel 
meg. A legszárazabb területek (0−5 mm) a Duna-Tisza-közén és az 
Északi-középhegységben voltak, míg a legtöbb csapadék a dé-
li−délnyugati határvidéken hullott, itt akár a 30−40 mm-t is elérte a 
havi csapadékösszeg. A sokévi átlagtól leginkább elmaradó értékek 
(5−20%) zömmel egy délnyugat−északkelet irányú sávban összponto-
sultak (Balaton térsége, a Duna-Tisza-közének középső és északi ré-
sze és az Északi-középhegység), melyhez hozzáadódik még az Alföld 
délkeleti része. A legcsapadékosabb területek: a déli−délnyugati ha-
társzél, a Dunántúl és a Tiszántúl északi része, ahol a csapadékössze-
gek megközelítették, de általában nem érték el a sokévi átlagot. A szá-
raz tavaszi hónapok sorát végre megtörte a májusi csapadékos időjá-
rás. Országos átlagban 80,8 mm csapadék hullott, ami 32%-kal halad-
ta meg a normál értéket. A csapadék eloszlása eltérő, a legtöbb csapa-
dék a Dunántúl déli és nyugati részein hullott, itt egyes területeken a 
150 mm-t is meghaladta a havi csapadékösszeg. A legkevesebb csa-
padékot a Duna-Tisza- közén regisztráltuk, egyes területeken a 30 
mm-t sem érte el a csapadék mennyisége. 1901 óta a 6. legszárazabb 
júniusról számolhatunk be, az országos átlagos csapadékösszeg a 
normál mindössze 42%-át teszi ki. 2015 júniusának csapadékösszege 
országos átlagban 29,8 mm. A lehullott mennyiség nagy területi vál-
tozékonyságot mutatott, jellemzően 10 és 50 mm között alakult. A jú-
liusi országos átlagos csapadékösszeg 37,5 mm. A területi eloszlást 
tekintve nyugaton több csapadékot jegyeztünk, mint a keleti ország-
részben (a legmagasabb értékek 70−150 mm közöttiek). Keleten nem 
ritkán 15 mm alatti havi összegeket kaptunk eredményül. Az ország 
legnagyobb részén a sokévi átlag mindössze 60−80%-a hullott le, és 
országos átlagban is elmondható, hogy a hónap szárazabbnak bizo-
nyult a normálnál. Havi átlagban a normálnak megfelelő mennyiségű 

csapadék hullott augusztusban (2015. augusztus: 66,1 mm, normálér-
ték: 60,1 mm), azonban az eloszlása meglehetősen változékony képet 
mutatott mind térben, mind időben. A visszatérő, kiadós csapadékot 
adó záporoknak köszönhetően északon, a Tisza-tó környékén, a fővá-
ros térségében, Baja környékén és délkeleten a havi mennyiség meg-
haladta a 150 mm-t is. Délnyugaton, illetve északkeleten voltak olyan 
területek, ahol még a 20 mm-t sem érte el az augusztusi érték. Szep-
temberben, országos átlagban 59,7 mm csapadék hullott, amely meg-
felel a sokévi átlagnak (53,8 mm). A legnagyobb havi csapadékössze-
get Bakonykoppányban (128 mm), míg a legkevesebbet Kunmadaras 
(29,5 mm) regisztráltuk. Az ország északi és középső részein több 
csapadék hullott, mint az ilyenkor megszokott. Nagyobb területen 
mértük a szokásos mennyiség 160−200%-át, míg egyes részeken ezt 
is meghaladta a csapadék mennyisége. A csapadékszegényebb része-
ken volt, ahol a sokévi átlagnak mindössze a 60−80%-a hullott le. Ok-
tóberben, országos átlagban 111,6 mm csapadék hullott, amely a 
normálérték 2,5-szerese. Délnyugaton volt a legtöbb csapadék, 
150−200 mm, míg kelet felé haladva fokozatosan csökkent a mennyi-
ség 60−80 mm-re. A kevésbé nedves területek közé tartozott még 
Nógrád és Komárom-Esztergom megye (80−90 mm), és északkeleti 
elhelyezkedése ellenére nagyon csapadékos volt Borsod-Abaúj-
Zemplén megye (100−150 mm). A november az előzőkhöz képest jó-
val szárazabbnak bizonyult. Országos átlagban 27,8 mm hullott, ami a 
normál mindössze 57%-a. A keleti országrész volt a legcsapadéko-
sabb, itt 50−70 mm-t mértünk, míg a legkevesebb csapadék, 0−20 
mm, a Dunántúl északi részén esett. A legnagyobb napi csapadék-
mennyiséget (26,5 mm) november 20-án, Bánokszentgyörgyön je-
gyeztük. 1901 óta ez volt a 3. legszárazabb december. A csapadék 
mennyisége országos átlagban 5,3 mm volt, ami a normálérték 11%-a 
csupán. Az ország középső, déli és délnyugati tájain hullott a legkeve-
sebb csapadék. Az ország középső és délnyugati részein az ilyenkor 
szokásos havi csapadékmennyiség kevesebb, mint 5% a hullott le. A Ti-
szántúlon és a Kisalföld egyes részein a sokévi átlagnak mintegy 20%-
át, Tiszaújváros környékén több mint 60%-át regisztráltuk. 2015-ben 4 
nappal többet jegyeztünk a megszokottnál (normál: 75 nap; 2015: 79 
nap) azokból a napokból, amikor a csapadék mennyisége meghaladta az 
1 mm-t, és a 20 mm-t elérő napokból is eggyel többet számoltunk 
(normál: 5 nap; 2015: 6 nap). A 10 mm-t elérő napokból kevesebbet 
számoltunk (normál: 18 nap, 2015: 16 nap). Havas napból jelentősen 
kevesebb fordult elő a vártnál: 24 helyett mindössze 12 nap. 
Légnyomás. A havi átlagos légnyomás értékek alapján a nagytérségű 
nyomási képződmények gyakoriságára következtethetünk. A 13. ábra 
alapján elmondható, hogy a tengerszinti légnyomás havi átlaga a meg-
szokott értékek körül alakult vagy magasabb volt azoknál – csupán ja-
nuárban és februárban látható negatív anomália. A 2015. decemberi ér-
ték messze felülmúlta az ilyenkor szokásos légnyomás értéket. 
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 évi menetében (14. ábra) általában márci-
usban és áprilisban jelentkezik a maximum, míg a legalacsonyabb ér-
tékeit augusztusban, októberben és decemberben veszi fel. 2015-ben a 
havi átlagos szélsebesség Budapest-Pestszentlőrinc állomáson április-
ban volt a legnagyobb, melyet a márciusi átlag követ másodikként. 
Általánosságban elmondható, hogy három hónapban (január, április, 
szeptember) haladta meg a 2015-es átlagérték a normált. Leginkább a 
februári, az augusztusi és a decemberi értékek maradnak el a szélse-
bességek megszokott havi átlagaitól. 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései szerint a 2015-ös év szélsőségei, a mérés helye és ideje 

elem érték mérés helye mérés ideje 
Legmagasabb mért hőmérséklet 39,6 °C Budakalász augusztus 12. 
Legalacsonyabb mért hőmérséklet -18,9 °C Tarpa január 7. 
Legmagasabb minimumhőmérséklet 26,1 °C Budapest Lágymányos augusztus 14. 
Legnagyobb évi csapadékösszeg 859,4 mm Bakonybél  
Legkisebb évi csapadékösszeg 351,9 mm Kelebia  
Legnagyobb 24 órás csapadékösszeg 120,5 mm Tiszaörvény augusztus 18. 
Legvastagabb hótakaró 55 cm Bakonybél január 30. 
Legnagyobb évi napfényösszeg 2416,2 óra Szeged külterület  
Legkisebb évi napfényösszeg 2093,7 óra Szolnok repülőtér (dél)  

  


