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Bevezetés. A Földön a 2018-as év a 4. legmelegebb volt. Ma-
gyarországon (1. ábra) az országos közép 2018-ban mintegy 
1,8 °C-kal haladta meg az 1981‒2010-es átlagot, és a 12,1 °C-os 
átlag a legmelegebbnek bizonyult az 1901-től kezdődő idősorban. 
Az országos évi közép változása az elmúlt 118 év alatt +1,2 °C 
volt. A 2018-as évben átlagos mennyiségű csapadék érkezett. A 
legtöbb csapadék júniusban hullott, 35%-kal több az éghajlati 
normálnál. Február és március hónapokban a normálnak több, 
mint a duplája érkezett, főként hó formájában. A többi hónapban, 
különösen áprilisban és októberben alig esett, a sokévi átlagnak 
csupán 40%-a. Az évi átlagos csapadék 2018-ban 607,7 mm, 
mely az 1981‒2010-es sokévi átlag 101%-a. (2. ábra) 
Napfénytartam. Országos átlagban 17%-kal több napsütéses óra 

volt 2018-ban, mint az 1981‒2010-es átlag (normál: 2002; 2018: 
2340 óra). Május bizonyult a leginkább napfényesnek, de a szoká-
soshoz viszonyított legnagyobb eltérést novemberben és április-
ban tapasztaltuk (3. ábra). A sokévi átlagnál 40%-nál mértünk 
többet. A napsütéses órák száma 2018-ban 2000 és 2500 óra kö-
zött változott. A területi eloszlásában egy ÉNy-DK irányú növe-
kedés volt megfigyelhető (4. ábra). 
Hőmérséklet. A rekord meleg 2018-as évben február és március 
kivételével a havi közép minden hónapban magasabb volt az 
1981‒2010-es sokévi átlagnál (5. ábra). A februári közép 0,8 °C-
kal, míg a márciusi 2,0 °C-kal maradt el a normáltól. Áprilisban 
4,8 °C, januárban 3,8 °C, májusban 3,1 °C pozitív anomália adó-
dott, ezt követte augusztus 2,7 °C és október 2,5 °C pozitív hő-
mérsékleti eltéréssel. Április és május adódott a legmelegebbnek 
1901 óta, míg augusztus a 4., január és október az 5. helyre került. 
2018-hoz köthető a 2. legmelegebb tavasz és ősz, valamint a 6. 
legmelegebb nyár 1901 óta. Január igen enyhe volt, a havi közép -
3 és +5 °C között alakult. A Dél-Dunántúlon +5 °C közeli átlago-
kat jegyeztünk, de az Alföld északi részén és az északkeleti or-

szágrészben zömmel 0 és +2 °C értékek voltak jellemzőek. Fagy-
pont alatti havi középhőmérséklet csak a Bükk, a Mátra, a Bör-
zsöny és a Zempléni-hegységben volt. Az egész országban min-
denhol melegebb volt a harmincévi átlagnál. Februárban a keleti 
országrész kivételével az ország jelentős hányadán a sokévi átlag 
alatt alakult a hőmérséklet. A legnagyobb negatív hőmérsékleti el-
térést az Észak-Dunántúlon a Magas-Bakony területén és a Bükk-
ben figyeltük meg. Ezeken a tájakon 3‒4 fokkal volt hidegebb, 
mint az 1981‒2010-es időszakban. A hónap utolsó harmadában a 
Kárpát-medence fölé északkelet felől több fokkal hidegebb levegő 
áramlott, és erős lehűlés kezdődött. Február végére országos át-
lagban 8‒9 fokkal volt hidegebb, mint a szokásos. A zord, téli idő 
kitartónak bizonyult, és még március elejének időjárását is megha-

tározta (6. ábra). 2018 márciusában jelentős szélsőségeket tapasz-
taltunk (6. ábra). A hónap közepén egy nyugat-európai ciklon 
előoldalán enyhe léghullámok értékeztek, melynek köszönhetően 
az átlagosnál melegebb idő volt. Ezt követően ismét hideg léghul-
lámok árasztották el a Kárpát-medence térségét, 5‒7 °C-kal alul-
múlva a sokévi átlagot. A hónap végén az átlagosnál magasabb ér-
tékeket regisztráltunk. 2018 áprilisában az ország nagy részén 
15‒16 °C között alakult a havi átlag. Április első két napját leszá-
mítva egész hónapban átlag feletti értékeket mértünk (7. ábra). A 
hónap során számos napi rekordot jegyeztünk. A legnagyobb elté-
rés a Mátra területén, Budapest környékén és a Mezőföld déli ré-
szén jelentkezett. Ezeken a területeken 5‒6 °C-kal haladta meg a 
közép a sokévi átlagot. A legkisebb eltérés az Ipoly mentén adó-
dott, de még itt is 3 °C-kal volt melegebb az átlagnál. Május elején 
kora nyárias idő volt jellemző, 20 °C-ot meghaladó értékek adód-
tak országosan. A hónap jelentős részében átlag feletti hőmérsék-
leti értékeket mértünk (7. ábra). Május közepén a hazánktól 
északkeletre és délnyugatra lévő hidegörvények együttes hatására 
hűvösebb és csapadékosabb lett az időjárás, de a lehűlés csak rö-

  
1. ábra: Az országos évi középhőmérsékletek 1901 és 2018 kö-

zött (homogenizált, interpolált adatok alapján) 
2. ábra: Az országos évi csapadékösszegek 1901 és 2018 között 

(homogenizált, interpolált adatok alapján) 

  
3. ábra: A napsütéses órák havi összegei 2018-ban és  

1981‒2010 között 4. ábra: A napsütéses órák száma 2018-ben 
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vid ideig tartott. A hónap vége újra a szokásosnál melegebb volt. 
A júniusi közép az ország legnagyobb részén 19‒21 °C között 
alakult. Június elején folytatódott a május végére jellemző igen 
meleg időjárás (8. ábra), mely ezúttal egyben csapadékban is gaz-
dag volt. Jelentős lehűlést rövid időre egy heves zivatarlánc átvo-
nulása okozott, de utána röviddel újra 4‒5 °C-kal melegebbnek 
adódott a napi országos átlag. A hónap utolsó dekádjában azonban 
jellemzően a szokásosnál hűvösebb és csapadékosabb időjárás 
uralkodott. Július a szokásosnál jóval hűvösebb és száraz időjárás-
sal kezdődött egy hazánktól északkeletre örvénylő ciklon hatására 
(8. ábra). A légörvény hatásának gyengülésével pár napig az átla-
gosnál melegebb időjárás volt. Később változékonyabbra fordult 

az idő, mivel gyenge frontok és magassági hidegcseppek vonultak 
át felettünk, de jelentős lehűlés nem történt. A hónap utolsó de-
kádjában megérkezett az igazi nyár, és a hónap végére már káni-
kula alakult ki. Július 29‒31. között már országos átlagban a napi 
közép 3 napon keresztül 25 °C felett alakult. Az első nyári hőhul-
lám idejére II. fokú hőségriadót rendeltek el 2018.07.30-tól kez-
dődően. Augusztusban a közép az ország legnagyobb részén 
21‒25 °C között volt. A legmelegebb területeket az Alföld közép-
ső és déli részén, illetve a Sajó-völgyben találjuk. A hónap elején 
folyatódott a július végén kezdődött kánikula (8. ábra), mivel to-
vábbra is egy magas nyomású légköri képződmény alakította idő-
járásunkat. Az OMSZ veszélyjelzései alapján az országos tiszti 

főorvos a július végén (07.30‒08.03. között) meghirdetett II. fokú 
hőségriadót augusztus 5-ig meghosszabbította, illetve augusztus 
7‒10. között újabbat rendelt el. Az országos átlaghőmérséklet au-
gusztus 8‒10. között jóval 25 °C fölé emelkedett, a csúcsértéket 
augusztus 9-én érte el, amikor 5,5 °C-kal volt magasabb a napi át-
laghőmérséklet a sokévi átlagnál. Az év legmagasabb hőmérsékle-
ti értékét is ezen a napon mértük (1. táblázat). A forró első deká-
dot követően egy-egy ciklon hidegfrontja hazánkat is érintette, de 
a hőmérséklet augusztus 21-én újra elérte a 25 °C-ot, így a másod-
fokú hőségriasztást augusztus 23-ig kiadták a harmadik hőhullám 
idejére. Rövid lehűlést egy Európát átszelő, nagy kiterjedésű 
frontrendszer hozott, amely mögött hűvös levegő árasztotta el a 

Kárpát-medencét. A hónap végén egy anticiklon hatására újra me-
leg, nyári idő alakult ki. Hazánk időjárását szeptember közepéig 
anticiklonális hatások jellemezték (8. ábra), majd egy hidegfront-
nak köszönhetően hűvösebb levegő áramlott be a Kárpát-
medencébe, amely egy rövid ideig felfrissülést hozott. Ezt követő-
en folytatódott a kellemes, nyárias meleg idő. A szeptemberi nya-
rat egy 24-én érkező és átvonuló hidegfront zárta le, amely mögött 
hideg levegő áramlott be, és több fokos lehűlést okozott. Október 
elején hidegfront átvonulásoknak köszönhetően az átlagnál ala-
csonyabb hőmérsékletet mértek (9. ábra). Ezt követően anticiklon 
épült ki a Kárpát-medence felett, amely száraz, napsütéses időjá-
rással párosult, így az átlagnál jóval magasabb hőmérséklet volt 

  
5. ábra: Az országos havi középhőmérséklet eltérése a sokévi át-

lagtól 2018-ban (homogenizált, interpolált adatok alapján 
6. ábra: Napi országos középhőmérsékletek eltérése az 
(1981‒2010) átlagtól; 2018. január, február, március 

  
7. ábra: Napi országos középhőmérsékletek eltérése az 

(1981‒2010) átlagtól; 2018. április, május, június 
8. ábra: Napi országos középhőmérsékletek eltérése az 

(1981‒2010) átlagtól; 2018. július, augusztus, szeptember 

  
9. ábra: Napi középhőmérsékletek eltérése az (1981‒2010) át-

lagtól; 2018. október, november, december 
10. ábra: 2018. évi középhőmérséklet (°C) (homogenizált, in-

terpolált adatok alapján) 
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országszerte. A vénasszonyok nyarának egy magassági hidegör-
vény vetett véget egy rövid ideig, megközelítve a sokévi átlaghő-
mérsékletet, majd ismét nyárias idő köszöntött be. Az október vé-
gi hidegfront átvonulás hatására több fokkal visszaesett a hőmér-
séklet országszerte, de még így is jelentősen a sokévi átlag feletti 
volt. November első felében átlag feletti hőmérsékleti értékeket 
jegyeztünk (9. ábra). A hónap közepén egy északkelet felől érke-
ző gyengülő hidegfront és egy délről érkező mediterrán ciklon 
együttes hatásának köszönhetően átlag alatti értékek jelentkeztek, 
majd november 20-tól melegebb léghullámok árasztották el a 
Kárpát-medence térségét az átlagosnál több fokkal magasabb 
csúcshőmérsékleti értékeket eredményezve. November 27-én egy 
mediterrán ciklon vonult végig az országon, és ennek köszönhető-
en fagypont alatti értékeket mértünk. December első napjaiban a 
sokévi átlagnál hűvösebb levegő töltötte ki a Kárpát-medencét, 
majd nyugati áramlással egyre enyhébb és nedvesebb légtömegek 
érkeztek, így frontátvonulások mellett összességében az átlagosnál 
melegebb időjárás volt jellemző (9. ábra). A hónap közepén egy 
Skandinávia felett kialakult ciklon áramlási rendszerébe kerülve 
és egy hideglégörvény hatására északnyugat felől komoly lehűlés 
vette kezdetét, és több napig a sokévi átlag alatt alakult a napi át-
laghőmérséklet az országban. A leghidegebb december 19-én volt, 
amikor több mint 6 fokkal maradt el az országos átlag a sokévi ér-
téktől. Később nyugati, zonális áramlással enyhe, óceáni légtöme-
gek vették át az uralmat. Bár karácsonykor frontátvonulások miatt 
kissé visszaesett a napi közép, év végéig a szokásosnál melegebb 
időjárás uralkodott. A 2018-as év során az ország legnagyobb ré-
szén 11‒13 °C közötti évi középhőmérséklet volt jellemző (10. 
ábra). A Dunántúl déli részén, a Kisalföldön, a Hernád és a Zagy-
va völgyében, továbbá Budapesten lokálisan akár 13 °C fölé 
emelkedhetett az évi közép. A Dunazug-hegységben, az észak-
magyarországi hegyvidéken adódtak 10 °C-nál alacsonyabb érté-
kek. A Börzsöny, a Mátra, a Bükk, és a Zempléni-hegység legma-
gasabban fekvő régióiban az évi átlag jellemzően 9 °C alatt ma-
radt. Fagyos napból (Tmin ≤ 0 °C) a várt 95 nap helyett 81 napot 
jegyeztünk 2018-ban, téli napból (Tmax ≤ 0 °C) pedig 19 nap adó-
dott a szokásos 27 helyett. A zord napok (Tmin ≤ -10 °C) száma a 
normál 10 helyett 5 volt. A nyári napok száma (Tmax ≥ 25 °C) 
ugyanakkor jelentősen meghaladta (120 nap) az 1981‒2010-es át-
lagot (79 nap). Hőségnapból (Tmax ≥ 30 °C) országos átlagban 
2018-ban a normálnál (24 nap) többet, országos átlagban 37 napot 
jegyeztünk. A hőségnap az Alföldön 50-nél is több volt. Török-
szentmiklóson 67 hőségnapot jegyeztünk. 2018-ban forró nap or-
szágos átlagban (Tmax ≥ 35 °C) nem fordult elő. 
Csapadék. Az országos évi csapadék 2018-ban 607,7 mm, az 
1981‒2010-es átlag 101%-a (11. ábra). A 2018-as év így az 57. 
helyre került a 118 éves sorban. Kiemelkedő a februári és a már-
ciusi csapadék, amikor több, mint kétszer annyi érkezett, mint a 
normálérték (11. ábra). Februárban országosan több, mint 70 mm 
hullott, mely az 1901-től kezdődő idősorban a 8. legnagyobb feb-
ruári összeg. A márciusi 85 mm-es havi csapadék a rangsorban a 
3. legnagyobb 1937 és 2013 után. Az átlagosnál csapadékosabb 
volt a június (+35%). Az év többi hónapja azonban csapadékban 
szegénynek bizonyult, különösen az április és az október. A na-
gyon csapadékos március után áprilisban a normál mindössze 
37%-át mértük. Az átlagosan csapadékos szeptember után októ-
berben a normál 42%-a hullott. Az év öt hónapjában (január, má-
jus, augusztus, november, december) 15‒25%-kal kevesebb eső 
hullott, míg júliusban és szeptemberben az országos átlag az 
1981‒2010-es normálnak megfelelő érték volt (11. ábra). Az évi 
csapadék térbeli eloszlása (12. ábra) alapvetően tükrözte ebben az 
évben is a domborzati adottságok hatását. Jelentős területi különb-
ségek is adódtak a Dunántúl középső régiói és a Tiszántúl között. 
A Balatontól északra a Bakonyban, a Börzsönyben és a Bükkben 
jóval 850 mm feletti évi csapadék fordult elő. A csapadékban sze-
gény tavaszi és őszi hónapok miatt a Nógrádi-medencében, a Cse-

rehátban, a Hernád völgyében, a Bodrogközben, illetve hatalmas 
területen az Alföld középső és keleti tájain 500 mm közelében és 
az alatt alakult az évi csapadék. A legalacsonyabb évi összeget Ti-
szabercelen mértük (1. táblázat). Január száraz időjárású volt, az 
ország nagy részén 15‒30 mm közötti mennyiség hullott. A Kö-
zép-Dunántúlon és az északkeleti országrészben mindössze 10‒15 
mm körüli összegek voltak jellemzőek. A januári csapadék főként 
a déli országrészre koncentrálódott: Baranya és Csongrád megye 
déli részén a csapadék megközelítette az 50 mm-t. 2018 februárja 
csapadékban gazdag volt, a 2017/18-as tél legcsapadékosabb hó-
napja lett. A hónap elején az enyhe idő miatt kezdetben eső hul-
lott, amely a hullámzó frontrendszer átvonulásával fokozatosan 
hóra váltott. A magasabb hegyekben, különösen a Mátrában és a 
Bükkben, a hó egész hónapban megmaradt, mely a csapadékos 
időszakokban általában egyre vastagabbá vált. Március meglehe-
tősen csapadékos volt, majdnem minden nap hullott csapadék. 
Márciusban többször, több helyről jelentettek havazást, először a 
hónap elején, majd a 18‒20-a közötti időszakban. A havi csapa-
dékmennyiség leginkább a nyugati országrészre koncentrálódott, 
90‒100 mm feletti értékekkel. Az ország északkeleti és északnyu-
gati részein jelentkezett a legkisebb csapadék, 40‒45 mm körüli 
értékekkel. Az átlagosnál jóval kevesebb csapadék hullott le ápri-
lisban. A legszárazabb területek a Mátra környékén és az Alföldön 
voltak. Itt a havi összeg 0‒5 mm volt. A legcsapadékosabb részek 
a Kisalföldön, a Bükkben, a Zempléni-hegységben és a Belső-
Somogy területén voltak. Az áprilisi csapadék ezeken a területe-
ken 50‒55 mm-nek adódott. A májusi csapadék ugyan kissé elma-
radt a sokévi átlagtól, azonban majdnem mindennap hullott csa-
padék. A legtöbb csapadékot az Alpokalján jegyeztük, értéke 
meghaladta a 120 mm-t is. A legkisebb csapadék a Solti-síkság te-
rületén és foltokban a Börzsöny környékén jelentkezett. Ezeken a 
területeken mindössze 10‒15 mm-t regisztráltunk. A nyár első 
hónapjában szinte mindennap hullott csapadék heves záporok és 
zivatarok formájában. Területi különbségek igen jelentősek vol-
tak: a Tiszántúlon közel 50 mm érkezett, míg a Nagykunságban a 
20 mm-t sem érte el a lehullott csapadék mennyisége. A legkeve-
sebb csapadékot Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Kunmadara-
son mértük (17,4 mm). Ugyanakkor a heves zivatarok, felhősza-
kadások miatt a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén jóval 100 mm 
feletti mennyiséget összegeztünk. Különösen csapadékos időjárás 
jellemezte a Bükk-hegységet. Július elején az északkelet felől be-
áramló hűvös és száraz légtömeg miatt csapadékmentesen teltek a 
napok, majd az érkező hidegfront hatására többfelé esett kiadós 
eső. Július első dekádja után pár napig száraz időjárás uralkodott. 
Később a hónap végéig szinte mindennap hullott több-kevesebb 
csapadék. A csapadék területi eloszlása a nyár második hónapjá-
ban is szélsőséges volt: a Kisalföldön és a Tiszántúl jelentős ré-
szén 20 mm alatt maradt a havi csapadék. A legkevesebb csapa-
dékot Pest megyében mértük. A heves felhőszakadások miatt a 
Dunántúlon jóval 100 mm feletti mennyiségek fordultak elő. Kü-
lönösen csapadékos időjárás jellemezte a Bakony-hegységet és az 
Alpokalját. Augusztus összességében igen száraz volt. Az ország 
nagy részén nem hullott számottevő csapadék, különösen Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Bács-Kiskun megyék területén, 
ahol 25 mm alatt maradt a havi összeg. Más tájakon a csapadék 
térben és időben koncentráltan érkezett. A Dunántúli-
középhegységben, a Börzsöny és a Cserhát térségében a hónap so-
rán lehulló csapadék mennyisége megközelítette, vagy meghalad-
ta a 100 mm-t. Szeptember átlagos csapadékúnak bizonyult, 
azonban mind térben, mind időben meglehetősen egyenetlenül 
oszlott el. A Dunától nyugatra bőséges csapadék hullott, addig a 
középső és keleti országrész a szárazságtól szenvedett. A szep-
temberi csapadék jelentős része néhány nap alatt hullott le, a hó-
nap elején. Az októberi csapadék elmaradt szokásostól. A legszá-
razabb területek a déli és a délkeleti országrészben voltak. Egyes 
helyeken a havi csapadék az 5 mm-t sem érte el. A legnagyobb 
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havi csapadék a Bükk területén jelentkezett 50 mm mennyiséggel. 
Az egész havi csapadék mindössze pár nap alatt hullott le a hónap 
elején. Novemberi csapadékmennyiség az átlagtól csak alig ma-
radt el, azonban időben egyenlőtlenül oszlott el. A hónap első fele 
szinte teljesen csapadékmentes volt. Később egy átvonuló medi-
terrán ciklon hatására a hónap végén jelentős mennyiségű csapa-
dék hullott. A sokévi átlagtól leginkább elmaradó értékek 
(30‒40%) zömmel a Dunántúli-dombság területén adódtak, míg a 
legnagyobb csapadéktöbblet (140‒160%) a Sajó-völgyén és a 
Jászság területein volt. Az igen száraz október és november után 
decemberben továbbra sem érkezett annyi csapadék, ami a koráb-
bi hiányokat pótolni tudta volna. A legtöbb csapadék az északi or-
szágrészben a Mosoni-síkon, a Gerecsében, a Dunazug-
hegységben és a Börzsönyben, illetve a Felső-Tisza vidéken hul-
lott. Ugyanakkor a Nyugat- és Dél- Dunántúlon lehulló csapadék 
mennyisége nem érte el a 20 mm-t. A hónap folyamán többször 
havazott, összefüggő hóréteg az országban december közepén 
alakult ki, azonban még karácsony előtt jórészt elolvadt. Az év so-
rán az állomások országos átlagában összesen 124 napon hullott 

csapadék, a legtöbb csapadékos nap (> 0,1 mm) februárban és 
márciusban fordult elő (16‒15 nap), melytől alig marad el a dec-
ember (14 nap) és június (13 nap). 2018-ban a nyári hónapok kö-
zött júniusban, illetve szeptemberben jegyeztünk a legtöbb, 
30 mm feletti napi csapadékot. 2018-ban 2 nappal többször fordult 

elő 1 mm-t meghaladó csapadék. A normál 86 nap. Februárban a 
normál duplája (2018: 12 nap), míg márciusban a szokásosnál 4 
nappal több ilyen nap fordult elő (2018: 11 nap). A 20 mm-t elérő 
napokból (2018: 5 nap), és a 10 mm-t elérő napokból (2018: 19 
nap) éppen ugyanannyi fordult elő, mint az 1981‒2010-es átlag. 
Havas napból több fordult elő a vártnál: 24 helyett 30 nap. 
Légnyomás. Budapest Pestszentlőrincen a tengerszinti légnyomás 
havi átlaga 2018 első negyedévében a megszokott értékek alatt 
alakult, ami az alacsony nyomású légköri képződmények nagyobb 
gyakoriságára utal (13. ábra). Április és május hónapban az átlag-
nál magasabb értékek adódtak, hasonlóan augusztustól kezdve az 
őszi-téli hónapokban, amelyek jellemzően derült, csapadékmentes 
időjárásúak voltak (szeptember, november). A 2018. márciusi át-
lagérték messze alulmúlta az ilyenkor szokásos légnyomás érté-
ket. Ekkor jelentős lehűlés történt, és a megélénkült ciklontevé-
kenység miatt jelentős mennyiségű csapadék hullott. 
Szél. 2018-ban a talaj közelében az állomásokon mért szélsebes-
ség évi átlaga 1,1‒6,0 m/s között változott, országos átlagban 
2,3 m/s. Budapest Pestszentlőrinc állomáson a havi átlagos szél-

sebesség éves menetében (14. ábra) márciusban és áprilisban je-
lentkezik a maximum, a legalacsonyabb értékek októberben. 
2018-ban a havi átlagos szélsebesség áprilisban volt a legnagyobb 
(2,7 m/s), melyet december (2,5 m/s) követ. A legalacsonyabb ha-
vi átlagos szélsebesség augusztusban adódott (2,0 m/s). 

 
1. táblázat: Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései szerint a 2018-os év szélsőségei, a mérés helye és ideje 

Elem Érték Mérés helye Mérés ideje 
Legmagasabb mért hőmérséklet 36,6 °C Budakalász augusztus 9. 
Legalacsonyabb mért hőmérséklet -24,6 °C Sátorhely március 1. 
Legmagasabb minimumhőmérséklet 24,7 °C Budapest Lágymányos július 30. 
Legnagyobb évi csapadékösszeg 1058,2 mm Bakonybél  
Legkisebb évi csapadékösszeg 382,9 mm Tiszabercel  
Legnagyobb 24 órás csapadékösszeg 173 mm Bánkút június 10. 
Legvastagabb hótakaró 102 cm Kékestető február 28. 
Legnagyobb évi napfényösszeg 2535,8 óra Debrecen repülőtér  
Legkisebb évi napfényösszeg 2087,5 óra Szolnok repülőtér  

  

  
11. ábra: Havi csapadékösszegek 2018-ban az 1981‒2010-es 

normál százalékában (homogenizált, interpolált adatok alapján) 
12. ábra: A 2018. évi csapadékösszeg 

 (homogenizált, interpolált adatok alapján) 

  
13. ábra: A tengerszinti légnyomás havi átlagai  

Budapest-Pestszentlőrincen 2018-ban 
14. ábra: A szélsebesség havi átlagai  
Budapest-Pestszentlőrincen 2018-ban 

 


