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Bevezetés. A Földön a 2019-es év hőmérsékleti szempontból a 
második legmelegebb évnek adódott öt globális éghajlati adat-
bázis adatai alapján (1. 2016; 2. 2019; 3. 2017). Európában ‒ 
megelőzve a 2014 és 2015 éveket ‒ jelenleg a legmelegebb 
évnek számít a 2019-es év (C3S, 2020). Magyarországon re-
kordmeleg volt 2019 (1. ábra). Az országos középhőmérséklet 
2019-ben mintegy 1,87 °C-kal haladta meg az 1981‒2010-es 
sokévi átlagot, és 12,19 °C-os középhőmérsékleti értékkel a 
legmelegebbnek bizonyult az ellenőrzött, homogenizált 
(MASHv3.03) és interpolált (MISH v1.03) 1901-től kezdődő 
éghajlati idősorban. Az évi középhőmérséklet országos átlagá-
nak változása az elmúlt 119 év alatt (1901‒2019) átlagosan 
+1,3 °C-nak adódott, míg az országon belül +1,1 °C és +1,5 °C 

közötti változás fordult elő. A 2019-es évben összességében át-
lagos mennyiségű csapadék érkezett az éven belül nem túl 
egyenletes eloszlásban. Az év során májusban és novemberben 
esett kiugró mennyiségű csapadék, míg extrémen száraz volt a 
március. Az évi átlagos csapadékösszeg 2019-ben 631 mm-nek 
adódott, mely az 1981‒2010-es sokévi átlag 105%-a. Az el-
múlt 119 évben az évi csapadékösszegekhez illesztett expo-
nenciális trend alapján mérsékelt, 2,86%-os csökkenést tapasz-
talunk (2. ábra). 
 
Globálsugárzás. A Napból közvetlenül érkező (direkt) sugár-
zás és az égboltról érkező szórt (diffúz) sugárzás összegét glo-
bálsugárzásnak nevezzük. Területi eloszlása a domborzati 
adottságok mellett az átlagos felhőborítottsággal van kapcso-
latban. A legmagasabb értékeket a derült nyári hónapokban, 

sokévi átlag szerint júliusban várjuk. 2019-ben összességében 
a globálsugárzás országos évi összege meghaladta az 
2000‒2019-es sokévi értéket. A legmagasabb havi összeget a 
rekordmeleg júniusban jegyeztük (3. ábra), de januártól már-
ciusig, illetve augusztustól októberig minden hónapban a sok-
évi átlag feletti értéket összegeztünk. A 2000‒2019 közötti át-
lagnál jóval alacsonyabb havi érték 2019-ben csak a csapadé-
kos (árpilis, május és november) hónapokban adódott. 2019-
ben a Alföld középső tájain összegeztük a legmagasabb glo-
bálsugárzás értékeket (> 500 kJcm-2). Ugyanakkor az északke-
leti országrészben és a magasabban fekvő hegyvidéki területe-
ken jegyeztük a legalacsonyabb évi globálsugárzás összeget 
(< 400 kJcm-2 ‒ 4. ábra). 

Hőmérséklet. A rekordmeleg 2019-es évben május kivételével 
a havi középhőmérséklet minden hónapban magasabb volt az 
1981‒2010-es sokévi átlagnál (5. ábra). A 2019. májusi kö-
zéphőmérséklet 2,4 °C-kal maradt el a standard éghajlati nor-
máltól. Ugyanakkor novemberben 4,1 °C, míg februárban, 
márciusban, júniusban és decemberben 3 °C-nál nagyobb pozi-
tív anomália adódott. A legkisebb hőmérsékleti eltérés január-
ban és júliusban volt, rendre 0,3 és 0,5 °C-os értékkel. Homo-
genizált adatok alapján 2019 júniusa a legmelegebbnek adódott 
1901 óta, míg november a 3., március az 5., augusztus a 6. 
helyre került. Ezzel együtt 2019-hez köthető a legmelegebb 
ősz, valamint a 2. legmelegebb nyár a hosszú homogenizált 
éghajlati adatsor 1901-es kezdete óta.  
Január első dekádjában a fokozatosan téliessé vált az időjárá-
sunk. A leghidegebb január 8-án hajnalban, a derült időjárású 

  
1. ábra: Az évi középhőmérséklet 1901 és 2019 között 

Magyarországon (homogenizált, interpolált országos átlag) 
2. ábra: Az évi csapadékösszeg 1901 és 2019 között  

Magyarországon (homogenizált, interpolált országos átlag) 

  
3. ábra: A globálsugárzás évi menete Magyarországon  
2019-ben (homogenizált, interpolált országos átlagok) 4. ábra: A globálsugárzás országos eloszlása 2019-ben 
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Tiszántúlon volt, amikor északkelet felől érkező hideg, száraz 
légtömeg jutott uralomra a hóval borított táj felett (1. táblázat). 
A hónap közepén délies áramlással együtt fokozatosan erősö-
dött a nappali felmelegedés, és jóval a sokévi átlag felett ala-
kult a hőmérséklet. A hónap utolsó dekádjában tőlünk nyugatra 
megerősödő anticiklon miatt maradt el a hőmérséklet a sokévi 
átlagtól (6. ábra). Február elején a Kárpát-medencétől nyugat-
ra örvénylő ciklon előoldalán igen enyhe levegő áramlott ha-
zánk fölé, így pár napig 6‒8 fokkal a sokévi átlag felett alakult 
az országos napi középhőmérséklet. Somogy megyében febru-
ár 2-án a csúcshőmérséklet meghaladta a 18 °C-ot. A gyorsan 
átvonuló hidegfront mögött érkező hideg légtömegek miatt pár 

napig visszaesett a hőmérséklet. A hónap második dekádja jel-
lemzően a sokévi átlagnál enyhébb időjárású volt, majd február 
23-án északi irányból markáns lehűlés zajlott. A hónap végén 
azonban újra gyorsan emelkedett a hőmérséklet, és a hónap 
utolsó napján már újra 6 fokkal volt melegebb, mint az 
1981‒2010-es időszakban (6. ábra). Márciusban egyre eny-
hébb léghullámok határozták meg az időjárás. A hónap köze-
pén egy hidegfront vonult végig az országon, ennek köszönhe-

tően több fokkal visszaesett a hőmérséklet, és sok helyen viha-
rossá fokozódott az északnyugatias szél. Majd délnyugatias 
áramlással meleg és száraz levegő érkezett, emiatt erősödött a 
nappali felmelegedés. A legmagasabb napi középhőmérséklet 
országos átlagban március 17-én volt, ekkor 12,7 °C-ig emel-
kedett a levegő hőmérséklete. A hónap vége felé egy gyors-
mozgású hidegfront érte el az országot (6. ábra). Április első 
napjainak időjárását anticiklon határozta meg, és így az átla-
gosnál melegebb időjárású volt (7. ábra). Később egy hideg-
front érte el hazánkat, így pár napig a sokévi átlag alatt alakult 
a hőmérséklet. A hónap közepétől ismét anticiklon alakította 
időjárásunkat, és hideg, száraz légtömeg érkezett. A szárazabb 

levegő hatására a hónap közepén a délkeleti megyék kivételé-
vel sokfelé 2 m-es magasságban is fagyott. Ezt követően nap-
ról-napra emelkedett a hőmérséklet. Április végén a tőlünk 
nyugatra levő ciklonok előoldalán szokatlanul meleg levegő 
érkezett a Kárpát-medencébe. A hónap legmelegebb napja 26-
a volt. Az Alföldön több állomáson ekkor volt az év első hő-
ségnapja, azonban 27-én egy hidegfront véget vetett a korai 
nyári időnek. 

  
5. ábra: Az országos havi középhőmérséklet eltérése a sokévi 

(1981‒2010-es) átlagtól 2019-ben (homogenizált, interpolált adatok) 
6. ábra: Napi országos középhőmérsékletek eltérése az 
(1981‒2010) átlagtól; 2019. január, február, március 

  
7. ábra: Napi országos középhőmérsékletek eltérése az 

(1981‒2010) átlagtól; 2019. április, május, június 
8. ábra: Napi országos középhőmérsékletek eltérése az 

(1981‒2010) átlagtól; 2019. július, augusztus, szeptember 

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

lagtól; 2019. október, november, december 
10. ábra: 2019. évi középhőmérséklet (°C) 
(homogenizált, interpolált adatok alapján) 
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Májusban mindössze négy napon (május 2., 19., 25. és 26.) 
alakult az országos átlag az éghajlati normál felett, de 1 °C-nál 
nagyobb pozitív eltérés csak május 26-án volt (7. ábra). Május 
első 3 hete átlagosan hidegebb volt az előtte levő áprilisnál, 
amire igen ritkán találunk példát. A hónap átlagos hőmérsék-
lettel kezdődött, majd északnyugat felől egy frontálzóna érte el 
térségünket. Május 5-én ennek a több középpontú ciklonrend-
szernek és egy délen hozzá kapcsolódó mediterrán ciklonnak a 
hátoldalára kerültünk, észak felől pedig rendkívül hideg levegő 
árasztotta el a Kárpát-medencét. Frontátvonulások mellett 12-
éig fokozatosan egyre melegebb lett, de országosan végig átlag 
alatt maradt a hőmérséklet. Ezt követően 13-ától egy hullámzó 
frontrendszer és mediterrán ciklon befolyásolta időjárásunkat, 
14-ére jelentős lehűlést okozva. A következő napokban jelen-
tősen emelkedett a hőmérséklet, de egy Közép-Európa felett 
napokig örvénylő ciklon miatt újfent visszaesett a hőmérséklet. 
Később délies áramlással melegebb levegő érkezett, de a hó-

nap végén is átlag alatt marad a hőmérséklet (7. ábra). 
A tavasz első fele tehát a szokásosnál jóval melegebb és szára-
zabb, a második fele hűvösebb és csapadékosabb volt. A már-
cius az 5. legmelegebb, a május viszont a 11. leghidegebb lett 
1901-től és a leghidegebb 1991 óta.  
A 2019. évi nyár is a szokásosnál melegebben alakult, ezzel 
1901 óta a 2. legmelegebb nyarat hagytuk magunk mögött. A 
2019-es június a legmelegebb június lett, míg az átlagosan me-
leg július után az augusztus a 6. helyre került a legmelegebb 
augusztusok rangsorában 1901 óta. Minden hónapban előfor-
dult hőhullámos nap (25 °C feletti napi középhőmérséklet): a 
leghosszabb hőhullám (4 nap) június közepén volt (7. ábra), 
míg a legmelegebb időszakot 2019. augusztus 10‒12. között 
tapasztaltuk (8. ábra). Országos átlagban 2 forró nap 
(Tmax≥35 °C) fordult elő, mely a sokévi átlaggal azonos előfor-
dulás. A hőségnapok (napi maximumhőmérséklet ≥ 30 °C) át-
lagos száma viszont magas volt: 38 nap. Összesen 79 nyári nap 
(napi maximumhőmérséklet ≥25 °C) volt 2019 nyarán, 19 
nappal több, mint az 1981‒2010-es érték. A szeptember még 

nyári kánikulával kezdődött, az első napon országszerte 30 °C 
feletti hőmérséklettel. Majd a hónap közepén egy markáns hi-
degfront érte el az országot, mely lezárta a nyárias időjárást. 
Szeptember 19–22-e között egyes fagyzugos helyeken 2 m-es 
magasságban is fagyott, talaj menti fagy pedig sokfelé előfor-
dult az országban. A hónap vége a szokásosnál több fokkal 
melegebb időjárással múlt el (8. ábra). Az október a 8. legme-
legebb lett az októberek hosszú éghajlati sorában. A hónap ele-
jén még hűvösebb időjárás uralkodott, de utána szinte az egész 
hónapban jóval az átlag fölött alakult a hőmérséklet. 2019. ok-
tóber 20‒24. között az alföldi állomásokon minden nap új napi 
melegrekord fordult elő 25 °C fok feletti csúcshőmérséklettel. 
Körösszakál állomáson 2019. október 24-én 29,2 °C-ot ért el a 
napi maximális hőmérséklet. A hónap végén, október 31-én 
azonban Zabar állomáson már -8,4 °C-os fagyot mértünk (9. 
ábra). 2019 utolsó két hónapjában a havi középhőmérséklet 
jóval a várakozásaink és a sokévi átlag felett alakult: novem-

berben 4,1 °C-kal, míg decemberben 3,1 °C-kal haladta meg az 
1981–2010-es átlagot. Ezzel november a 3., míg december a 9. 
legmelegebb lett az adott hónap hosszú idősorában. Végered-
ményben 2019 ősze 12,7 °C-os átlaghőmérséklettel a legmele-
gebbnek adódott 1901 óta. A november néhány napig a szoká-
sosnál hűvösebb idővel kezdődött, majd tőlünk észak-
északnyugatra vonuló ciklonok előoldalán délnyugat felől egy-
re melegebb légtömegek érkeztek. Ekkortól a hónap végéig 
minden nap középhőmérséklete meghaladta az adott napra vo-
natkozó 1981–2010-es átlagot (9. ábra). 2019. december első 
dekádjában hideg, téli időjárás volt, mert egy hidegfrontnak 
köszönhetően az ország jelentős hányadán hullott több-
kevesebb hó. A legtöbb Komárom-Esztergom és Pest megyé-
ben, ahol a hóréteg vastagsága meghaladta a 10 cm-t. A leg-
alacsonyabb mért hőmérséklet december 6-án Fehérgyarmaton 
-12,2 °C volt. A rövid téli időszak után a hőmérséklet egészen 
a hónap végéig az ilyenkor jellemző normálérték fölé emelke-
dett. Kezdetben 2‒3 °C-kal, majd a hónap közepén 8‒10 °C-
kal magasabb volt az országos napi átlaghőmérséklet, mint az 

  
11. ábra: Havi csapadékösszegek 2019-ben az 1981‒2010-es 

normál százalékában (homogenizált, interpolált adatok alapján) 
12. ábra: A 2019. évi csapadékösszeg 

(homogenizált, interpolált adatok alapján) 

  
13. ábra: A tengerszinti légnyomás havi átlagai  

Budapest-Pestszentlőrincen 2019-ben 
14. ábra: A szélsebesség havi átlagai  
Budapest-Pestszentlőrincen 2019-ban 
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1981‒2010-es sokévi átlag. December 17-én a Baranya-
megyei Sellye állomáson 19,3 °C-ot mértük. A hónap utolsó 
napjaiban a hőmérséklet rövid ideig a sokévi átlag alatt alakult 
(9. ábra). A rekordmeleg 2019-es év során az évi középhőmér-
séklet területi eloszlása leginkább a domborzat hatását tükröz-
te. Az ország legnagyobb részén, így az alföldi tájainkon 
11‒13 °C közötti értékek fordultak elő (10. ábra), és csak ki-
sebb foltokban emelkedett az évi középhőmérséklet 13 °C fölé. 
Az Alpokalján és a dombvidékeinken jellemzően 10‒11 °C 
adódott, míg a középhegységeinkben 10 °C-nál alacsonyabban 
maradt az évi középhőmérséklet. A Börzsöny, a Mátra, a 
Bükk, és a Zempléni-hegység legmagasabban fekvő régióiban 
az évi átlag ebben az évben is 9 °C alatt maradt. Fontos jellem-
zői az évnek az éghajlati indexek számának alakulása, például 
a hideg és a meleg küszöbnapok száma. Fagyos napból (Tmin ≤ 
0 °C) a várt 95 nap helyett 72 napot jegyeztünk 2019-ben, téli 
napból (Tmax ≤ 0 °C) pedig 12 nap adódott a szokásos 27 helyett. 
A zord napok (Tmin ≤ -10 °C) száma a normál 10 nap helyett or-
szágos átlagban csupán 2 alkalommal fordult elő. A nyári napok 
száma (Tmax ≥ 25 °C) ugyanakkor jelentősen meghaladta (96 
nap) az 1981‒2010-es átlagot (79 nap). 2019-ben hőségnapból 
(Tmax ≥ 30 °C) a normálnál (24 nap) jóval többet, összesen 40 
napot jegyeztünk. 2019 nyarán az Alföld déli részén 50 napnál 
több hőségnap fordult elő. Fülöpháza állomáson összesen 62 
hőségnapot jegyeztünk 2019-ben. A forró napok száma (Tmax ≥ 
35 °C) ugyanakkor országos átlagban megegyezett a 
1981‒2010-es átlaggal (2 nap). 
 
Csapadék. Az országos évi csapadékösszeg 2019-ben 631 
mm-nek adódott, mely az 1981‒2010-es sokévi átlag 105%-a 
(11. ábra). A 2019-es év így a 71. helyre került a legkisebb évi 
csapadékösszeggel kezdődő 119 év hosszú éghajlati sorban. 
Az év során májusban és novemberben érkezett kiemelkedő 
mennyiségű csapadék, míg extrémen száraz volt a március (11. 
ábra). Az év egy átlagosan csapadékos januárral kezdődött, 
majd februárban és márciusban már alig esett az eső. Február-
ban a sokévi átlag alig 40%-a hullott, márciusban pedig még 
annál is kevesebb (28%). A 2019. évi március a 10. legszára-
zabb március lett 1901 óta a homogenizált adatsor szerint. Az 
április már átlagosan csapadékos lett, míg májusban kinyíltak 
az égi csatornák, és az 1981‒2010-es sokévi átlag több mint 
duplája zúdult le (215%). A májusi országos csapadékösszeg 
134 mm volt, így 2010 és 1939 májusa után a 2019. évi a 3. 
legcsapadékosabb május a rangsorban 1901 óta. 2019 nyará-
nak első két hónapjában összességében a normálértékhez ha-
sonló mennyiségű csapadék érkezett, időben azonban igen 
koncentráltan. 2019-ben összesen 7 napon hullott 100 mm-t 
meghaladó mennyiségű csapadék az OMSZ mérőállomásain. 
Augusztusban országos átlagban a sokévi átlagnál 30%-kal, 
míg szeptemberben 20%-kal kevesebb csapadék hullott. Októ-
ber is nagyon száraznak adódott, a szokásos csapadékmennyi-
ség csupán fele (55%) hullott le. A 2019. novemberi csapadék-
összeg országos átlagban elérte a 85 mm-t, amely a sokévi át-
lag 173%-a. 2019 decemberében újra viszonylag sok csapadék 

érkezett, a hónap elején hó formájában. (11. ábra). Az évi csa-
padékösszeg térbeli eloszlása (12. ábra) alapvetően tükrözte eb-
ben az évben is a domborzati adottságok hatását, azonban ezúttal 
igen jelentős területi különbségek is adódtak a Dunántúl és a Ti-
szántúl között. Zala-megyében, a Bakonyban és a Bükkben jóval 
850 mm feletti évi csapadékösszeg fordult elő. A legmagasabb 
évi csapadékösszeget (946 mm) 2019-ben Bakonybél állomáson 
összegeztük. A csapadékban szegény tavaszi és őszi hónapok 
miatt a Kisalföldön és az Alföld keleti tájain 500 mm közelében 
és az alatt alakult az évi csapadékmennyiség. A legalacsonyabb 
évi csapadékösszeget a Békés megyei Orosháza állomáson je-
gyeztünk, ahol mindössze 381,7 mm volt az évi mennyiség (I. 
táblázat). Az év során az állomások országos átlagában összesen 
130 napon hullott csapadék, a legtöbb csapadékos nap (> 
0,1 mm) májusban (19 nap) és novemberben fordult elő (17 
nap), melytől alig marad el a januári (16 nap) érték. 2019-ben 
május, június és júliusban jegyeztünk a legtöbb 30 mm feletti 
napi csapadékösszeget. 2019-ben 1 nappal kevesebbet jegyez-
tünk azokból a napokból, amikor a csapadék mennyisége meg-
haladta az 1 mm-t (normál: 86 nap; 2019: 85 nap). A szokásos 
évi menet szerint májusban és júniusban kellett volna a legtöbb 
1 mm csapadék feletti napot detektálnunk. 2019-ben januárban 
(8 nap), májusban (16 nap) és novemberben (12 nap) fordult elő 
a legtöbb ilyen nap. A 20 mm-t elérő napokból (2019: 5 nap), és 
a 10 mm-t elérő napokból (2019: 18 nap) közel ugyanannyi volt, 
mint az 1981‒2010-es átlag. Havas napból lényegesen kevesebb 
fordult elő a vártnál országos átlagban: 24 helyett 16 nap. A leg-
több havas napot 2019-ben Kékestető állomáson összegeztük 
(60 nap). 
 
Légnyomás. Budapest Pestszentlőrincen a tengerszinti lég-
nyomás havi átlaga januárban és novemberben jóval, míg má-
jus és a december hónapokban csak kismértékben a megszo-
kott értékek alatt alakult, ami az alacsony nyomású légköri 
képződmények nagyobb gyakoriságára, egyúttal élénkebb cik-
lontevékenységre utal (13. ábra). Február és április között, il-
letve júliusban az átlagnál magasabb értékek adódtak, hasonló-
an az augusztustól szeptemberig tartó időszakhoz, amely hó-
napok jellemzően derült, csapadékmentes időjárásúak voltak. 
Ezekben a hónapokban az anticiklonok gyakran előfordultak, 
vagy hosszabb ideig fennmaradtak. 
 
Szél. Megfigyeléseink szerint 2019-ben a talaj közelében az ál-
lomásokon mért szélsebesség évi átlaga 1,1‒5,9 m/s között 
változott, országos átlagban 2,5 ms-1-nak adódott, ami az 
1981‒2010-es átlagértékkel közel megegyező érték. Budapest 
Pestszentlőrinc állomáson a havi átlagos szélsebesség évi me-
netében (14. ábra) általában márciusban és áprilisban jelentke-
zik a maximum, míg a legalacsonyabb értékeit októberben ve-
szi fel. 2019-ben a havi átlagos szélsebesség márciusban volt a 
legnagyobb (3 ms-1), melyet a januárban (2,9 ms-1) és április-
ban (2,8 ms-1) mért érték követ. A legalacsonyabb havi átlagos 
szélsebesség ezúttal a várakozásoknak megfelelően, október-
ben adódott (2,0 ms-1) a 2019-es évben. 

 
1. táblázat: Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései szerint a 2019-os év szélsőségei, a mérés helye és ideje 

 
Elem Érték Mérés helye Mérés ideje 

Legmagasabb mért hőmérséklet 38,0 °C Derekegyház Kéktó augusztus 12. 
Legalacsonyabb mért hőmérséklet -18,6 °C Vásárosnamény január 8. 
Legmagasabb minimumhőmérséklet 24,8 °C Siófok július 31. 
Legnagyobb évi csapadékösszeg 946 mm Bakonybél  
Legkisebb évi csapadékösszeg 381,7 mm Orosháza  
Legnagyobb 24 órás csapadékösszeg 154.9 mm Terpes június 23. 
Legvastagabb hótakaró 46 cm Kékestető január 31. 

 
  


