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2016 ŐSZÉNEK IDŐJÁRÁSA 
WEATHER OF AUTUMN 2016 
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A 2016-os ősz melegebb volt a szokásosnál, bár október első felében erősen lehűlt a levegő, és tanúi lehettünk az első hózápornak is. 
Szeptember a megszokottnál közel 2 fokkal volt melegebb. Az átlag körüli novemberrel szemben az októberi hőmérséklet jóval a kö-
zépérték alatti volt. Az évszakban a szokottnál több csapadék hullott, területi átlagban a sokévi közép 100−115%-a. Az október volt a 
legcsapadékosabb, több mint másfélszerese hullott a szokásos értéknek. A szeptember meglehetősen száraznak bizonyult, 40%-kal ke-
vesebb csapadékot mértek, mint az 1981−2010-es normálérték. Az ország túlnyomó részén 10−11 °C között alakult az átlaghőmérséklet. 
A Dunántúl egyes részein, valamint a Dél-Alföldön 11−12 °C, míg a hegyvidékeken 7−9 °C volt a jellemző. Melegebb területek kisebb 
körzetekben jelentek meg, a legmagasabb – 12 °C-ot meghaladó – középhőmérsékletű terület Budapest környékén és a Balaton-felvidék 
nyugati részén jelentkezett. Országos átlagban az ősz középhőmérséklete 10,6 °C-nak adódott; állomásaink közül évszakos átlagban a 
legmelegebb Budapest Állatkert (12,5 °C), a leghidegebb pedig Kékestető (6,3 °C) volt. Az 1981−2010-es átlagnál alacsonyabb hőmér-
sékleti értékek a Kiskunság egyes részein, a Körös-Maros köze délkeleti régiójában és Nógrád megye északkeleti területein fordultak 
elő. 2016 őszén a legtöbb csapadék az északkeleti országrészben hullott 230 mm-et meghaladó összeggel. A hegyvidéki területeken és 
az Őrségben volt még magasabb érték (210−230 mm). A síkvidéki területeken jellemzően 110−170 mm hullott, csupán a Mezőföld 
északi részén és a főváros környékén volt ennél kisebb az évszakos csapadékösszeg, Az északkeleti és a délkeleti területeken ennél is 
több, a normál mintegy másfélszerese is lehullott. A középső és a délnyugati régiók voltak szárazabbak, előfordult olyan terület, ahol a 
normál 85%-a hullott le csupán. Az országos évszakos csapadékmennyiség 162,2 mm volt, ez a megszokott 113%-a. A legnagyobb őszi 
csapadékösszeget, 265,7 mm-t Tardoson jegyeztük, a legkevesebb csapadékot, 93,3 mm-t Budapest Lágymányosról jelentették. 

 
Szeptember. A hónap elején, több napig fennálló anticiklont 4-én egy 
markáns hidegfront szakította meg, és a mögötte beáramló hideg levegő, 
valamint a csapadéktevékenység hatására lehűlt a levegő, országos átlag-

ban 4 °C-kal. Ezt követően ismét anticiklon épült ki hazánk felett, amely 
csendes, nyugodt, napsütéses, száraz időjárással párosult. Szeptember 11-
én, Szeged belterület állomáson 21,1 °C-ig hűlt a levegő, ezzel megdőlt az 
1978-ban Rajkán és 2009-ben Budapest Lágymányoson mért 20,2 °C-os 
napi legmagasabb minimum hőmérséklet. Másnap, 12-én újfent megdőlt 
ez az érték; ezúttal 20,1°C-ot mértünk a János-hegyen (2009-ben, Buda-
pest belterületen 19,8°C-ig csökkent a hőmérséklet). Szeptember 17-től a 
frontátvonulásoknak, majd az azt követő, felhőoszlató hatású anticiklon-
nak, valamint a gyenge légmozgásnak köszönhetően jelentősen lehűlt a 
levegő, és megjelentek az első talajmenti fagyok. A hónap utolsó napjait 
erősödő nappali felmelegedés és enyhébb éjszakák jellemezték, igazi vén-
asszonyok nyarát idézve ezzel elő. A havi országos átlaghőmérséklet 
17,8 °C volt, ami 2 °C-kal magasabb az 1981−2010-es átlagnál. Országo-
san 16 nyári napot regisztráltunk (tx ≥ 25 °C), 8-cal több a sokévi átlagnál. 
Hőségnapból (tx ≥ 30 °C) 3 jelentkezett a szokásos 1 nap helyett. 

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet: 
33,7 °C, Körösszakál (Hajdú-Bihar megye), szeptember 10. 

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet: 
-0,4 °C, Zabar (Nógrád megye), szeptember 23. 

A szeptemberben lehullott csapadékmennyiség elmaradt az 1980−2010-es 
átlagtól. Országosan 32,2 mm-t jegyeztünk, ami a sokévi átlag mintegy 
60%-a.  A csapadékmennyiség térbeli eloszlása igen változatosan alakult. 
A normáltól leginkább elmaradó értékek (20−30%) a Bakony területén és 
a Nagykunság déli részén jelentkeztek, míg a legcsapadékosabb területek 
az ország középső, déli és keleti részein adódtak, ahol a sokévi átlag mint-
egy 100−120%-a hullott le. Országos átlagban 5 csapadékos napot (> 0,1 
mm) regisztráltunk, amely 3 nappal maradt el a sokévi átlagtól. Sok hely-

ről jelentettek azonban 10 mm-t meghaladó csapadékot, sőt 50 mm felettit 
is. A legcsapadékosabb nap szeptember 5-e volt, amikor országos átlag-
ban 13 mm csapadék hullott. A zivataros napok száma 2 (normál: 1 nap). 

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 
99,0 mm, Tardos (Komárom-Esztergom megye) 

A hónap legkisebb csapadékösszege: 
8,6 mm, Békésszentandrás (Békés megye) 

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 
65,8 mm, Tardos (Komárom-Esztergom megye), szeptember 19. 

Október. Október eleje meglehetősen melegnek adódott, országos átlag-
ban több mint 2 °C-kal múlta felül az 1981−2010-es átlagot. Ezt követően 
egy hidegfront vonult át hazánk felett, és a mögötte beáramló hideg leve-
gő hatására több fokkal visszaesett a hőmérséklet. A derűs, szélcsendes 
éjszakák következtében egyes helyeken fagypont alatti értékek is jelent-
keztek. A hónap közepe a normálérték körül alakult, majd egy melegebb 
periódusnak köszönhetően a sokévi átlagnál több fokkal magasabb érté-
keket mértek. Ezt követően egymást váltották az enyhébb és hűvösebb 
időszakok. A hónap középhőmérséklete hazánk nagy részén 10 °C körül 
volt, ennél melegebb a Balaton környékén, a Mohácsi-síkságon és a Tisza 
alsó szakaszán fordult elő. Alacsonyabb hőmérsékleti értékek az Északi-
középhegység magasabban fekvő területein jelentkeztek, volt ahol az 
5 °C-ot sem érték el. A hónap középhőmérséklete országos átlagban 
9,4 °C-nak adódott, amely 1,2 °C-kal maradt el a sokévi átlagtól. A Mátra 
magasabb területei kivételével mindenhol negatív anomália volt jellemző. 
Idén októberben a szokásos 1 nyári nap fordult elő. Csupán 2 fagyos nap 
(tn ≤ 0 °C) fordult elő a hónapban, ami fele a normál értéknek. 

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet:  
27,7 °C, Mezőkovácsháza (Békés megye), október 2. 

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet: 
-6,3 °C, Zabar (Nógrád megye), október 31. 

  

  

1. ábra: A 2016-os ősz középhőmérséklete, °C 2. ábra: A 2016-os ősz csapadékösszege, mm 
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Az október meglehetősen csapadékosan alakult. A havi csapadékmennyi-
ség a keleti országrészbe koncentrálódott, 100 mm feletti értékekkel. A 
csapadékos időszakot az október végi, szárazabb időszak törte meg. Az 
ország középső részén és a Mezőföld területén jelentkezett a legkevesebb 
csapadék. Az 1981−2010-es sokévi átlaghoz viszonyítva, több mint 80%-
kal több csapadék hullott októberben, de térben nem egyenletesen. A leg-
nagyobb csapadéktöbblet (a sokévi átlag 280−300%-a) az északkeleti és a 
délkeleti területeken, a legkisebb pedig Budapest környékén és a Dráva-
sík egyes részein (80%) jelentkezett. 14 csapadékos nap volt, a normál 8.  

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 
133,0 mm, Tolcsva (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 

A hónap legkisebb csapadékösszege: 
29,8 mm, Budapest belterület (Pest megye) 

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 
47,9 mm, Miskolc Diósgyőr (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), október 3. 

November. A november – napi középhőmérsékletét tekintve – igen vál-
tozatos volt. A hónap elején ciklonok és anticiklonok váltották egymást. A 
hónap közepén egy kiterjedt anticiklonnak köszönhetően erőteljes lehűlés 
következett, amely jól nyomon követhető a hőmérséklet napi menetében. 
Ezt követően melegedés vette kezdetét, 19-én országos átlagban mintegy 
7 °C-kal volt magasabb a hőmérséklet a sokévi átlagnál. A hónap végén 
az 1981−2010-es normálnál alacsonyabb értékek jelentkeztek. A hónap 
középhőmérséklete 4,8 °C volt. Hűvösebb körzetek az Északi-
középhegység magasabban fekvő részein fordultak elő, de még ezeken a 

területeken sem csökkent a hőmérséklet 0 °C alá. Országos átlagban a 
legmagasabb havi átlagot Pécs Egyetem állomáson (6,6 °C), a legalacso-
nyabb értéket, 0,9 °C-kal, Kékestetőn mérték. Országos átlagban 0,1 °C-
kal volt melegebb az 1981−2010-es normálnál. Az ország délnyugati terü-
letein az anomália értéke 1−1,5 °C között, míg a Tiszántúlon és az északi 
területeken jobbára -0,5 – -1 °C alakult. 2016 novemberében téli nap 

 (tx ≤ 0 °C) nem volt (normál: 1 nap), fagyos nap viszont ugyanannyi, 
mint a sokévi átlag (11 nap). A hónap során több napi állomási maxi-
mumhőmérsékleti rekord született: november 11. Nagykanizsa (23,6 °C), 
november 12. Báta (22,7 °C), november 19. Körösszakál (20,0 °C). 

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet:  
23,8 °C, Sátorhely (Baranya megye), november 9. 

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet:  
-10,1 °C, Zabar (Nógrád megye), november 29. 

A hónap csapadékösszege 52,9 mm, ami az 1981−2010-es sokévi átlag 
mintegy 108%-a. A havi csapadék leginkább a magasabban fekvő terüle-
tekre és a nyugati országrészre koncentrálódott, 80−90 mm feletti értéke-
ket eredményezve. Az ország középső részén és a Mezőföld északi terüle-
tén jelentkezett a legkisebb csapadékösszeg. A Fejér megyei Zichyújfalu 
Gárdony állomáson mértük a legkisebb értéket, 26,6 mm-t. A hónap elejét 
leginkább a ködképződés és hószállingózás jellemezte, de a csapadék 
mennyisége egyik nap sem érte el országos átlagban az 1 mm-t. Novem-
ber 5-től azonban egy hidegfrontnak köszönhetően jelentős mennyiségű 
csapadék adódott eső, havas eső formájában. 6-án országos átlagban 15 
mm, a november 10−12 közötti három napban pedig 18 mm-t meghaladó 
csapadék hullott. Ezt követően szitálásból, gyenge havazásból eredően je-
lentkezett csapadék, de egyik napon sem érte el a 2 mm-t. A legnagyobb 
24 órás csapadékösszeg november 5-én, Kékestetőn jelentkezett, 53,5 
mm-rel. Novemberben a sokévi átlagnak megfelelően alakult a csapadé-
kos napok száma (10 nap). 

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 
106,7 mm, Szalafő (Vas megye) 

A hónap legkisebb csapadékösszege: 
26,6 mm, Zichyújfalu Gárdony (Fejér megye) 

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 
53,5 mm, Kékestető (Heves megye), november 5. 

2016. őszi időjárási adatainak összesítője 

Állomás Napsütés, óra Sugárzás, kJcm-2 Hőmérséklet, °C Csapadék, mm Szél 

Évszak 
összes 

Elté-
rés 

Évszak összes évszak 
közép 

elté-
rés 

max napja min napja Évszak 
összes 

Átlag 
%-ában 

r ≥ 1 mm 
napok 

Viharos nap 
(fx ≥15 ms-1) 

Szombathely 465 79 85 10,7 0,7 30,0 09.12 -4,9 11.30 174 113 23 4 
Nagykanizsa - - 86 10,5 0,6 29,9 09.13 -6,6 11.30 190 93 24 4 

Pér - - - 10,7 - 30,8 09.11 -5,9 11.15 136 100 23 9 
Siófok - - 85 11,8 0,5 29,8 09.04 -2,4 11.15 121 84 19 14 
Pécs 476 27 87 11,5 0,4 30,3 09.12 -5,0 11.14 211 124 22 7 

Budapest 450 27 79 11,1 0,2 31,1 09.11 -4,7 11.30 124 97 18 0 
Miskolc 400 4 74 10,6 0,8 31,1 09.11 -4,7 11.29 208 163 23 0 

Kékestető 424 4 76 6,3 0,2 23,3 09.11 -7,8 11.29 221 118 19 20 
Szolnok 438 9 84 11,1 0,2 31,8 09.10 -6,0 11.30 123 101 21 3 
Szeged 512 73 87 11,3 0,3 32,5 09.12 -5,8 11.30 158 132 22 6 

Nyíregyháza - - 76 10,5 0,6 30,7 09.10 -3,4 11.15 189 148 21 6 
Debrecen 478 51 76 10,6 0,2 30,9 09.10 -3,6 11.15 166 130 23 3 

Békéscsaba - - 88 11,0 0,2 32,0 09.10 -5,0 11.15 185 146 23 5 
 

  

 

 

3. ábra: A 2016-os ősz globálsugárzás összege, kJcm-2 
4. ábra: A 2016-os ősz napi középhőmérsékleteinek eltérése a sokévi 

(1981−2010-es) átlagtól, °C 


