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2019 tavaszának első fele a szokottnál melegebb és szárazabb, a 
második fele hűvösebb és csapadékosabb volt. Az évszak közép-
hőmérséklete a sokévi átlagnál 0,7 °C-kal volt magasabb. A már-
cius az 5. legmelegebb, a május a 11. leghidegebb volt 1901 óta, 
az áprilisi középhőmérséklet 1 °C-kal az 1981–2010-es normál fe-
lett alakult. Az ország egész területét pozitív hőmérsékleti anomá-
lia jellemezte, kisebb körzetekben, a Dráva mentén nem érte el a 
háromhavi közép az átlagot. A legmelegebb a főváros, a déli, dél-
keleti megyék voltak, ahol a tavaszi közép meghaladta a 12 °C-ot, 
leghidegebb a magasabban fekvő területeken volt (9 °C alatt). Az 
évszak első fele meglehetősen száraz volt, márciusban a megszo-
kott mennyiség csupán 27%-a hullott, és ezzel a 10. legszárazabb 
lett március 1901 óta. Áprilisban csapadékosabbra fordult az idő-
járás, a csapadék az átlag közelében alakult. Május szokatlanul 
csapadékos, az elmúlt 119 év 3. legcsapadékosabbja volt. A há-
romhavi összeg 29%-kal volt több a normálnál. A hegyvidéki te-
rületeken és a délnyugati határ mentén elérte az évszakos összeg a 
250, néhol a 300 mm-t (Bakonybél: 312,1 mm). A legszárazabb 
térségek az Alföld északi részén voltak (Bagamér: 113,7 mm). 
Március. A havi közép 8,5 °C volt. Melegebb régiók a Tisza alsó 
szakaszán, a Dunántúli-dombság környezetében, a Tapolcai-
medencében, Budapest és Szeged környékén jelentkeztek. Hűvö-
sebb körzetek az Északi-középhegység magasabban fekvő részein 
fordultak elő, itt 3–4 °C közötti átlagok voltak. A legmagasabb 
havi közepet Szeged belterületén (10,6 °C), a legalacsonyabb ér-
téket Kékestetőn regisztráltuk (3,4 °C). Az ország egész területén 
több fokkal az 1981–2010-es átlag felett volt a közép. A fagyos 
napok száma (Tmin≤0 °C) 8 volt (átlag: 13). A idén sem zord 

(Tmin≤-10 °C) sem téli nap (Tmax≤0 °C) nem volt (átlag: 1). 
A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet:  

24,4 °C, Baja Csávoly (Bács-Kiskun megye), március 17. 
A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet:  

-9,4 °C, Zabar (Nógrád megye), március 28. 
A március havi csapadék országosan 9,4 mm volt. Az Alföld tá-
gabb környezete és az északkeleti országrész volt a legszárazabb, 
itt 5 mm alatti összegeket mértünk. Az ország délnyugati részén, a 
Börzsöny területén több volt a csapadék, 30‒35 mm. A legtöbb (a 
sokévi átlag 80%-a) a délnyugati országrészben, a legkevesebb az 
Alföld déli részén, a Tisza felső és alsó szakaszán (0–5%) jelent-
kezett. A csapadékos napok száma országosan 6 volt (átlag: 9). 
Havas nap nem fordult elő (1981‒2010-es átlag: 3). 

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 
42,3 mm, Lenti (Zala megye) 

A hónap legkisebb csapadékösszege: 
0,8 mm, Bácsalmás (Bács-Kiskun megye) 

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 
15,0 mm, Páka (Zala megye), március 4. 

Április. A havi közép országosan 12,3 °C volt, 1,3 °C-kal a nor-
ma felett. 1901 óta a 22. legmelegebb április. Az áprilisi közép a 
hegyvidéki és fagyzugos területek kivételével 11 °C felett alakult. 
A Dunántúl nyugati megyéiben és az Északi-középhegység-ben 
11–12 °C volt a jellemző. Melegebb térségeket az Alföldön és a 
fővárosnál találunk. A főváros környezetében, a Dél-Alföldön, az 
északkeleti országrészben az eltérés meghaladta a 1,5 °C-ot, he-
lyenként a 2 °C-ot is. Fagyos nap 1 volt (átlag: 3). Nyári nap 
(Tmax≥25 °C) 2 volt (átlag: 1). Síkvidéken mindenütt elérte a hő-

  
1. ábra: A 2019-es tavasz középhőmérséklete (°C) 2. ábra: A 2019-es tavasz középhőmérsékletének eltérése a 

sokévi átlagtól (1981–2010) 

  
3. ábra: A 2019-es tavasz csapadékösszege (mm) 4. ábra: A 2019-es tavasz csapadékösszege a sokévi  

(1981–2010-es) átlag százalékos arányában kifejezve 
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mérséklet a 25 °C-ot, általában 25-én és 26-án. Országos hőség-
nap (Tmax≥30 °C) nem volt. 26-án az Alföldön többfelé előfordult. 

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet:  
30,9 °C, Békéssámson (Békés megye), április 26. 

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet:  
-6,3 °C, Zabar (Nógrád megye), április 16. 

Áprilisban átlagos csapadék hullott, országosan 40,9 mm, 8%-kal 
az átlag alatt. Legcsapadékosabb területek a Dél-Dunántúl, a Mát-
ra és Bükk környezete, a Körösök és Szeged környéke voltak. Itt 
80 mm fölött is hullott. A szokásosnál sokkal kevesebb volt a a 
középső országrészben, Nógrád megye és a Kisalföld térségében, 
helyenként a keleti határ mentén az átlag 30‒50%-a esett. Csapa-
dékosabban alakult a hónap a Dunántúl déli részén, foltokban az 
Alföldön, az Északi-középhegység egyes területein, ahol a sokévi 
áprilisi átlag több mint 1,5-szerese is lehullott. A csapadékos na-
pok száma országosan 10 volt, ami megfelel a sokévi átlagnak. 
Zivataros napok száma 1, havas nap nem fordult elő. 

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 
97,6 mm, Királyegyháza (Baranya megye) 

A hónap legkisebb csapadékösszege: 
12,1 mm, Dunakiliti Erzsébetmajor (Győr-Moson-Sopron m.) 

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 
40,0 mm, Királyegyháza (Baranya megye), április 10. 

Május. A havi közép 13,6 °C volt, 2,5 °C-kal a normál alatt. 1991 
óta a leghidegebb május. Az Alföldön 14–15 °C, a Dunántúl kele-
ti, délkeleti részén 13–14 °C, a Nyugat-Dunántúlon, a Kisalföldön 
12–13 °C között volt a közép. A magasabb hegyeken még 10 °C 
sem volt a havi közép.. A Dunántúlon a negatív anomália sokfelé 
elérte a 3–4 °C-ot. Nyári nap 2 volt (átlag: 9). A Tiszántúlon 2‒4, 

másutt 1, a Dunántúlon és északon több állomáson egyetlen ilyen 
nap se volt. Hőségnap nem volt (átlag: 1). A májusi maximum 
alacsonyabb volt az áprilisinál. 

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet:  
28,3 °C, Budakalász (Pest megye), május 26. 

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet:  
-1,7 °C, Kecskemét K-puszta (Bács-Kiskun megye), május 8. 

A május rendkívül csapadékos volt, országosan 132,9 mm, az 
1981–2010-es átlag 213%-a. Ez a 3. legcsapadékosabb május 
1901 óta. A Dunántúlon nagy területen 150 mm-nél is több, az Al-
föld nagy részén 100 és 150 mm közötti mennyiségben esett. 
Északkeleten és a Hármas-Körösnél találunk olyan térségeket, 
ahol a havi csapadék 100 mm alatt maradt. A hegységeinkben a 
200 mm-t is meghaladta a havi csapadék, de 200 mm feletti érté-
kek is előfordultak a főváros környezetében és Zalában is. A ke-
vésbé csapadékos északkeleti állomásokon is elérte a sokévi átla-
got a májusi csapadék. Az ország legnagyobb részén a szokásos 
érték 2–2,5-szerese fordult elő. Országosan 18 csapadékos nap 
volt (átlag 11). Északon, északnyugaton 15–17, északkeleten he-
lyenként 15 alatt, délkeleten és a Dél-Dunántúlon többfelé 20–23 
napon volt csapadék. A zivataros napok száma országosan 4 
(normál: 3). Egyes hegyi állomásainkon előfordult 1–2 havas nap 
is. Május 5–6-án 1985 óta először összefüggő hóréteg is kialakult. 

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 
246,7 mm, Bakonybél (Veszprém megye) 

A hónap legkisebb csapadékösszege: 
63,8 mm, Mándok (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 
141,2 mm, Dédestapolcsány (Borsod-Abaúj-Zemplén), 05.29.  

2019. tavasz időjárási adatainak összesítője 

Állomás 
Napsütés, óra Sugárzás, kJcm-2 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 nap 
(fx ≥15 ms-1) 

Szombathely     586 38 139 10,9 0,6 25,8 4.25 -4,9 3.21 159 120 22 16 
Nagykanizsa     - - 137 10,5 0,0 26,7 5.26 -4,4 3.21 180 109 23 10 

Siófok - - 139 12,1 0,7 27,6 4.26 -0,5 3.21 123 93 19 23 
Pér - - - 11,0 - 26,8 4.26 -4,1 3.21 136 101 25 19 
Pécs 649 58 144 11,9 0,7 27,6 4.26 -2,1 3.13 204 134 27 9 

Budapest 623 25 136 12,4 0,9 28,9 4.26 -2,1 3.13 221 167 21 6 
Miskolc 644 72 134 11,4 1,2 28,3 4.26 -3,6 3.13 232 164 30 2 

Kékestető 584 26 131 6,2 0,6 20,9 4.26 -4,0 3.12 307 145 33 30 
Szolnok - - 148 12,2 0,8 29,1 4.26 -4,1 3.13 190 149 26 11 
Szeged 659 83 145 12,5 1,1 30,3 4.26 -4,7 3.13 181 152 20 6 

Nyíregyháza     - - 140 12,0 1,3 29,6 4.26 -1,1 3.03 142 109 20 20 
Debrecen 707 104 143 12,0 1,0 29,0 4.26 -3,6 3.13 139 95 23 10 

Békéscsaba - - 149 12,0 0,8 28,7 4.26 -4,9 3.28 219 154 22 9 

 

  
5. ábra: A 2019-es tavasz globálsugárzás összege (kJ/cm2) 6. ábra: A 2019-es tavasz napi középhőmérsékleteinek eltérése 

a sokévi (1981–2010-es) átlagtól (°C) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           


