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A nyár az átlagosnál melegebb volt, hiszen a június 1,3 °C-kal, a július 0,7 °C-kal melegebb, míg az augusztus 0,6 °C-kal hűvösebb volt a meg-
szokottnál. Az átlagos hőmérséklet 20,7 °C volt, ami 0,5 °C-kal haladta meg az 1981−2010-es országos átlagot (20,2 °C). Az 1901−2016 közöt-
ti sorban ez a nyár a 20. legmelegebb volt. Az előző évtől eltérően idén egy hőhullám volt (június 23−26.). A nyár igen csapadékos volt, de au-
gusztusban 11%-kal kevesebb hullott, mint a sokévi átlag. A nyári hónapok csapadékösszege (253 mm) országos átlagban 60 mm-rel haladta 
meg az 1981−2010-es átlagot (193 mm) Az évszakos átlagban 30%-os többlet néhány napon belül hullott térben és időben szélsőségesen. A 
nyáron 4 helyen mértünk 100 mm-t meghaladó csapadékot (Gyomaendrőd, Lácacséke, Nemeskisfalud, Poroszló). A záporok és jégesők több 
helyen okoztak károkat (06.23., 07.16., 08.22.). A nyári csapadék-maximum 450 (Gyomaendrőd) míg a minimum 152,8 mm (Fertőszentmiklós) 
volt. A globálsugárzás legnagyobb értékeit a Balaton nyugati medencéjében, a Dél-Alföldön és a hegységeink déli előterében detektáltuk. 

 
Június. A havi középhőmérséklet az ország nagy részén 20 °C felett, or-
szágosan 20,4 °C volt. Az 1981−2010-es normálhoz képest az idei június 
egész hazánkban melegebb volt az átlagnál. A Balaton keleti medencéjé-
ben, a Bakonyban, Budapest környékén és az Északi-középhegységben 
közel 2 °C-kal haladta meg a közép az átlagot. A hónap elején a csapadé-
kos időjárás miatt a hőmérséklet a sokévi átlag alatti volt. Medárd napján 
Nyírlugoson mindössze 2,4 °C-ot mértünk. A 15-én indult felmelegedés-
nek egy gyorsan fejlődő ciklon vetett végett, számos felhőszakadással a 
keleti országrészben. A hónap végén, 23. után egy erőteljes anticiklon ki-
épülésének köszönhetően 3 napon át az átlaghőmérséklet meghaladta a 
27 °C-ot. A II. fokú hőségriadót az országos tiszti főorvos 23−26. között 
rendelte el. A hőhullám során mértük a legmagasabb hőmérsékletet, 
Kecskemét K-pusztán (36,7 °C). Átlagosan 19 nyári nap volt, a legtöbbet, 
26-ot Kecskeméten jegyeztük fel. Hat hőségnap fordult elő a hónap má-
sodik felében. Tápiószelén a napi maximum 11 napon át volt 30 °C felett. 
Mind a nyári, mind a hőségnapok száma néhány nappal több volt, mint az 
1981−2010-es normálérték. 17-én Sándorfalván 24,3 fokkal megdőlt a 
legnagyobb  napi minimum hőmérséklet rekord. 

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet:  
36,7 °C, Kecskemét K-puszta (Bács-Kiskun megye), június 24.  

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet:  
2,4 °C, Nyírlugos (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), június 8. 

A havi csapadék 9,7%-kal volt több, mint az 1981−2010-es normálérték. 
A hónapban több mint 20 állomás jelentett nagy mennyiségű (> 30 mm) 
napi csapadékot (1−2., 4−5., 13., 15., 19. és 26.). Az OMSZ hálózatában 
átlagosan 11 nap volt csapadékos, a legtöbbet (18) Makón és Söjtörön je-
gyeztük, míg a legtöbb zivataros napot (13) Békéscsabán és Szombathe-
lyen regisztráltuk. Az 1981−2010-es átlag több, mint kétszerese hullott 
Békés megyében, a Berettyó-Körös-vidéken és a Körös-Maros-közben. A 
legnagyobb havi összeget Gyomaendrődön mértük, (228,7 mm). Ennek 
közel a fele (102,2 mm) esett le 26-án. Ugyanakkor a sokévinek alig 10%-
a hullott a Sajó-völgy északi részén. Itt mindössze 20−40 mm volt a havi 
összeg. Sátán a teljes hónapban mindössze 3,5 mm hullott. 

A hónap legnagyobb csapadékösszege:  
228,7,0 mm, Gyomaendrőd (Békés megye)  

A hónap legkisebb csapadékösszege:  
3,5 mm, Sáta (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)  

24 óra alatt lehullott maximális csapadék:  
102,2 mm, Gyomaendrőd (Békés megye), június 26. 

Július. Az országos átlaghőmérséklet júliusban 21,8 °C volt, 0,7 °C-kal 
magasabb, mint az 1981−2010-es átlag. A normálnál melegebb értékek 
voltak a Dunántúlon, s főleg a Balaton térségében. A napi középhőmér-
séklet országos átlagban közel 2 fokkal volt a sokévi átlagok felett a hó-
nap elején és 21-e után. A pozitív anomália 11−13 között elérte a 4−5 °C-
ot. Egy frontrendszer gyorsan megfordította a helyzetet és a napi országos 
középhőmérséklet 16−17-én 5−6 °C-kal maradt el a sokévi átlagtól. Kele-
bián 14-én a hőmérsékletcsökkenés 24 órán belül elérte a 10 fokot. 
Ugyanakkor Budapesten 18-án 1 nap alatt több, mint 6 °C-ot emelkedett a 
napi közép. Átlagosan 10 napon át volt a maximum 30 fok fölött, a leg-
több hőségnapot Budapesten és Kecskeméten (17 nap) mértük. 

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet  
36,9 °C, Kecskemét K-puszta (Bács-Kiskun megye), július 12. 

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet:  
4,7 °C, Zabar (Nógrád megye), július 7. 

Július folyamán országos átlagban 121,5 mm csapadék hullott, amely két-
szerese az átlagnak, 1901 óta a 2. legmagasabb havi összeg. 

(Abszolút maximum: 1913-ban 132,3 mm). Az országban jórészt 100 
mm felett alakult a havi összeg. A legcsapadékosabb területek 150−170 
mm területi átlaggal: a Balaton térsége, a Dunántúli középhegység, a 
Mátra és a Bükk területe. A legnagyobb havi csapadékot Hidegkúton 
mértük (281,9 mm). Az Alpok felől érkező hidegfront egy nap alatt 
(13-án) Nemeskisfaludon 103,2 mm, Poroszlón 138,5 mm csapadékot 
hozott. A hónap második felében főként helyi hatásokra képződő nyá-
ri záporok, zivatarok okoztak helyenként kiadós csapadékot. Országos 
átlagban 11 csapadékos nap (> 0,1 mm) fordult elő, ami több mint a 
normál (9 nap). Hat zivataros napot regisztráltunk (átlag 2), a legtöb-
bet Füzérkomlóson (14 nap). 13 napon regisztráltak a hagyományos 
állomások jégesőt. A legtöbb jégeső 9-én a Nyírségben; 12−13-án a 
Dunántúlon, a Mátra és a Bükk térségében; 26-án Tokaj-Hegyalján és 
31-én az osztrák határ közelében fordult elő. 

A hónap legnagyobb csapadékösszege:  
281,9 mm, Hidegkút (Veszprém megye)  

A hónap legkisebb csapadékösszege:  
43,6 mm, Magyarcsanád Bökény (Csongrád megye)  

24 óra alatt lehullott maximális csapadék:  
138,5 mm, Poroszló (Heves megye), július 13. 

Augusztus. A havi középhőmérséklet 15−21 °C között alakult. Legmele-
gebb az Alföld középső, délkeleti térsége volt 22 °C feletti értékekkel. Or-
szágos átlagban az augusztus a sokévi átlagnál 0,6 °C-kal volt hűvösebb. 
A hónap közepén változékony idő volt az egymás után érkező frontok mi-
att. Egy markáns hidegfront után 11-én komoly lehűlés történt, a napi át-
laghőmérséklet ekkor 6 °C-kal maradt el a szokásostól. Augusztus 12-én 
Tésán és Murakeresztúron 4,5 °C-ot mértünk, ezzel megdőlt az addigi 
minimum rekord (Zabaron 2003. augusztus 12-én mért 4,7 °C). Augusz-
tus 13-án Zabaron is új hidegrekord született. (A korábbi rekord Kecske-
mét Miklós-telep 1912: 4,2 fok). A hónap végén szokásos lehűlés helyett 
már felmelegedés kezdődött. Átlagosan négy napon mértünk 30 °C feletti 
maximumot, ami a sokévi átlag fele. A legtöbb hőségnapot Körösszaká-
lon (15 nap) rögzítettük. A sokévi átlaggal egyezően 22 nyári nap volt. 

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet:  
34,3 °C, Körösszakál (Hajdú-Bihar megye), augusztus 5. 

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet:  
4,0 °C, Zabar (Nógrád megye), augusztus 13. 

53,7 mm csapadék hullott, ami 11%-kal marad el az 1981−2010-es át-
lagtól (60,2 mm). A legkevesebb a Körös-Maros-közben és a Kiskun-
sági-homokháton hullott, ahol az átlag a 25 mm-t se érte le. Mini-
mum: Medgyesegyháza (10,3 mm). A legcsapadékosabb területeket − 
100 mm feletti átlaggal − a Tokaj-Zempléni- és az Aggtelek-
Rudabányai-hegyvidéken, a Bükk és a Börzsöny-hegységben, illetve 
Dél-Dunántúlon és a Kis-Balatonnál találjuk. A legnagyobb összeget 
Felsőbereckin mértük (156,3 mm). Hét csapadékos nap volt, mely 1 
nappal marad el a sokévi átlagtól. 17 állomás mért napi 50 mm felett. 
A zivataros napok száma a sokévi átlagnak megfelelően 3 volt, leg-
több Atkáron (9 nap). 20-a után meleg és csapadékmentesen volt az 
időjárás. 

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 
156,3 mm, Felsőberecki (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 

A hónap legkisebb csapadékösszege:  
10,3 mm, Medgyesegyháza Bánkút-Rózsamajor (Békés megye)  

24 óra alatt lehullott maximális csapadék:  
86,5 mm, Kenderes (Jász-Nagykun-Szolnok megye), augusztus 21. 

  



 

 

 
2016. nyár időjárási adatainak összesítője 

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

évszak 
összes 

eltérés évszak összes évszak 
közép 

eltérés max napja min napja évszak 
összes 

átlag %-
ában 

r ≥ 1 mm 
napok 

viharos
napok 

Szombathely 860 123 200,8 20,2 0,6 33,4 07.11 6,1 08.12 261 116 27 8 
Nagykanizsa   200,6 20,2 0,8 33,8 06.24 5,4 08.12 238 98 26 6 
Pér    20,3  33,6 07.11 5,7 08.12 198 108 15 11 
Siófok   204,2 22,0 0,8 35,5 06.24 12,6 06.08 294 169 21 18 
Pécs 888 61 201,7 21,4 0,7 33,8 07.12 10,4 08.12 316 152 26 7 
Budapest 918 89 197,5 21,5 0,5 34,8 06.24 10,1 06.08 276 156 20 1 
Miskolc 894 121 190,1 21,3 1,3 34,8 06.24 9,3 08.12 239 109 24 1 
Kékestető 782 10 185,5 15,8 0,8 27,1 06.24 6,2 08.12 288 110 27 9 
Szolnok 818 3 200,2 21,6 0,5 34,9 06.24 9,5 08.13 276 152 23 5 
Szeged 944 121 206,3 21,8 0,8 35,7 07.13 8,6 06.08 248 137 23 5 
Nyíregyháza   199,7 20,8 0,8 34,0 06.24 7,9 06.08 192 108 25 9 
Debrecen 966 139 195,1 21,0 0,6 34,1 06.24 9,1 08.13 324 178 30 7 
Békéscsaba   205,7 21,1 0,4 34,2 06.24 6,4 08.13 263 141 22 5 

 

  
1. ábra: A 2016-os nyár középhőmérséklete (°C) 

2. ábra: A 2016-os nyár középhőmérsékletének eltérése a sokévi 
(1981−2010) átlagtól  

  

3. ábra: A 2016-os nyár csapadékösszege (mm) 4. ábra A 2016-os nyár csapadékösszege a sokévi 
(1981−2010) átlag százalékos (%) arányában kifejezve 

  

5. ábra: A 2016-os nyárglobálsugárzás összege (kJ/cm2) 6. ábra: A 2016 évi nyár napi középhőmérsékletei és az 1981−2010 
sokévi átlag (°C) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           




