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A 2019/20‒as tél összességében a 3. legenyhébb volt 1901 óta, az évszak középhőmérséklete országos átlagban 2,7 °C volt, mely 
2,8 °C-kal haladta meg az 1981‒2010-es sokévi átlagot. Az évszakos átlaghőmérséklet az Északi-középhegység kivételével az ország 
egészén fagypont felett alakult (1. ábra). A sokévi átlaghoz képest a legnagyobb hőmérsékleti eltérést (>3 °C) a Dunántúlon, különösen 
a nyugati határmentén tapasztaltuk (2. ábra). Minden egyes hónap melegebb volt a szokásosnál, különösen 2020 februárja és 2019 dec-
embere (6. ábra). A fagyos napok (Tmin≤ 0 °C) számának országos átlaga 55 nap volt, mely 10 nappal kevesebb, mint a sokévi átlag. A 
zord napok (Tmin≤ -10 °C) és a téli napok (Tmax≤ 0 °C) száma rendre 9 és 12 nappal volt kevesebb, mint az 1981‒2010-ra jellemző érték. 
A három hónap csapadékösszege 111 mm-nek adódott, amely közel megegyezik az 1981‒2010-es átlaggal. A december és a február a 
szokásosnál csapadékosabbak voltak, míg januárban az 1981–2010-es átlag fele sem hullott le. Az évszakos csapadék a sokévi átlagnál 
több volt a Felső-Tisza vidéken, Békés és Zala megyében, míg a Fertő-tó térségében attól elmaradt (3. és 4. ábra ). Országos átlagban 29 
csapadékos nap volt, ami 1 nappal kevesebb, mint az 1981–2010-es átlag. A téli hónapok alatt a hótakaró legnagyobb vastagsága Kékes-
tetőn 21 cm volt (2019. december 15.). A globálsugárzás az északkeleti országrészben volt a legalacsonyabb (5. ábra). 

 
December. Igen enyhe időjárású volt, a havi középhőmérsék-
let 3,1 °C-kal haladta meg az 1981‒2010-es sokévi átlagot, így 
az 1901-től kezdődő idősorban a 9. helyre került. Az ország 
nagy részén a havi átlag 0 és +4 °C között változott. A legme-
legebb területeket a Dunántúl déli részén figyeltük meg, a leg-
hidegebb tájak pedig az ország északkeleti részén voltak. Az 
országban mindenhol melegebb volt a sokévi átlagnál. 
 

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet: 
19,3 °C, Sellye (Baranya megye), december 17. 

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet: 
-12,2 °C, Fehérgyarmat (Szabolcs-Szatmár-Bereg), december 6. 
 
 

A csapadékos november után decemberben is viszonylag sok 

csapadék érkezett, a hónap elején hó formájában. Országos át-
lagban 24%-kal több csapadék hullott a szokásosnál. A Dunán-
túli-középhegységben 100 mm fölötti mennyiséget összegez-
tünk, a Bakonyban december 22-én, egyetlen nap alatt 
65,5 mm eső érkezett. 
Ugyanakkor az Alföld déli és délkeleti tájain alig 30 mm-t re-
gisztráltunk az egész hónapban. Az átlagosnál kevesebb csa-
padék érkezett a Hanság és a Fertő-tó környékére is. 
 

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 
143,5 mm, Bakonybél Somhegypuszta (Veszprém megye)  

A hónap legkisebb csapadékösszege: 
20,7 mm, Szeged Obszervatórium (Csongrád megye) 

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 
65,5 mm, Bakonybél Somhegypuszta (Veszprém), december 22. 

  
1. ábra: A 2019/2020-as tél középhőmérséklete (°C) 2. ábra: A 2019/2020-as tél középhőmérsékletének eltérése a 

sokévi átlagtól (1981‒2010) 

  
3. ábra: A 2019/2020-as tél csapadékösszege 4. ábra: A 2019/2020-as tél csapadékösszege a sokévi 

(1981‒2010-es) átlag százalékos arányában kifejezve 
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Január. 2020 januárját a sokévi átlaghoz közeli hőmérséklet 
jellemezte a tartós hideglégpárna fennállása miatt. Országos át-
lagban a havi középhőmérséklet csak 0,3 °C-kal volt maga-
sabb, mint az 1981‒2010-es érték. A legnagyobb pozitív hő-
mérsékleti eltérést a Börzsöny, a Mátra, illetve a Bükk terüle-
tén figyeltük meg. Ezeken a tájakon jellemzően 2‒3 °C-kal 
volt melegebb, mint az 1981‒2010-es időszakban.  

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet: 
16,7 °C, Drávaszabolcs (Baranya megye), január 31. 

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet: 
-13,2 °C, Zabar (Nógrád megye), január 08. 
 

A csapadékos december után 2020 januárja igen száraz volt. 
Az ország nagy részén 25 mm alatti értékeket jegyeztünk. Or-
szágos átlagban a januári csapadék 15,5 mm-nek adódott, ami 
az 1981‒2010-es normál alig 47%-a, így a 14. legszárazabb ja-
nuár 1901 óta. A legnagyobb havi csapadékösszeg Pécs Egye-
tem állomáson volt, ahol január 28-án egy markáns hidegfront 
hatására 48,2 mm csapadék érkezett hózivatar formájában. A 
legnagyobb hóvastagság 2020. január 29-én Domaháza állo-
máson 15 cm volt.  
 

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 
49,3 mm, Pécs Egyetem TTK (Baranya megye) 

A hónap legkisebb csapadékösszege: 
3,5 mm, Szentgotthárd (Vas megye) 

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 
48,2 mm, Pécs Egyetem TTK (Baranya megye), január 28. 

 
Február. Országos átlagban a havi középhőmérséklet 5,35 °C 

volt, mely 4,8 °C-kal magasabb, mint az 1981‒2010-es nor-
mál, így a harmadik legmelegebb február 1901 óta. Az ország 
nagy részén a középhőmérséklet +1 és +7 °C között alakult. 
Jellemzően az Északi-középhegységben volt a fagypont közel-
ében, míg a Dunántúlon és az Alföld déli részén jóval 5 °C fe-
letti havi értékek adódtak. A havi átlag az egész országban a 
sokévi érték felett alakult. A legnagyobb pozitív hőmérsékleti 
eltérés a Nyugat-Magyarországi Peremvidékre, különösen a 
Zalai-dombság térségére volt jellemző, ahol több, mint 5 °C-
kal volt melegebb, mint az 1981‒2010-es időszakban. 
 

A hónap során mért legmagasabb hőmérséklet: 
21,1 °C, Sopron Fertőrákos (Győr-Moson-Sopron), február 23. 

A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet: 
-10,5 °C, Zabar (Nógrád megye), február 9. 
 

A február átlagosan csapadékos volt: országos átlagban 37 mm 
csapadék érkezett, mely az 1981‒2010-es normál 113%-a A 
legtöbb csapadék az Alföldön hullott, különösen a Felső-Tisza 
vidéken és a Körösök vidékén, ahol helyenként 50 mm feletti 
havi csapadékot összegeztünk. Ugyanakkor az ország észak-
nyugati részén, a Fertő-tó térségében és a Kisalföldön a havi 
összeg 25 mm alatt marad. 
 

A hónap legnagyobb csapadékösszege: 
76,5 mm, Tiszabecs (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 

A hónap legkisebb csapadékösszege: 
7,7 mm, Harka (Győr-Moson-Sopron megye) 

24 óra alatt lehullott maximális csapadék: 
37,7 mm, Bátorliget (Szabolcs-Szatmár-Bereg), február 4. 

 
2019/2020 tél 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 317 92 49 3,3 3,2 17,6 02.10 -5.6 12.30 86 109 13 15 
Nagykanizsa   46 3,2 2,9 17,9 12.18 -7.9 01.07 159 132 15 14 

Pér    3,4  17,6 12.17 -7.9 01.07 89 91 20 26 
Siófok   44 3,5 3,0 18,0 12.17 -5,0 01.07 125 117 14 31 
Pécs 355 118 49 3,4 2,7 16,3 12.18 -6.6 01.23 103 91 15 16 

Budapest 316 88 44 3,0 2,6 18,2 02.25 -7.8 12.04 114 119 18 10 
Miskolc 244 41 37 1,7 2,8 15,1 02.25 -7.8 01.08 118 137 19 7 

Kékestető 414 147 44 -0,8 2,5 8,5 02.01 -8.8 12.06 126 91 19 49 
Szolnok 218 12 49 2,8 2,8 17,6 02.25 -8,0 01.08 96 101 17 10 
Szeged 329 117 50 2,9 2,7 18,2 02.25 -7.5 01.24 74  18 9 

Nyíregyháza   39 2,1 2,9 15,5 02.25 -8.5 01.08 129 139 20  
Debrecen 309 111 45 2,1 2,5 15,8 02.25 -8.3 01.08 102  17 10 

 

  
5. ábra: A 2019/2020-as tél globálsugárzás összege (kJ/cm2) 6. ábra: A 2019/2020-as tél napi középhőmérsékleteinek  

eltérése a sokévi (1981‒2010-es) átlagtól (°C) 
 



 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


