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8. Hazánk éghajlatának fıbb jellemzıi 
 
 Hazánk éghajlatának tanulmányozása elıtt elemeznünk kell, hogy az éghajlatalakító 
tényezık hogyan érvényesülnek az ország adott földrajzi viszonyai között. 
 
 8.1 Hazánk éghajlatát befolyásoló tényezık 
 
 Az elızıekben már megismertük, hogy az éghajlatalakító tényezık: 
 – a napsugárzás, 
 – a napsugárzást felfogó felszínek, valamint 
 – a lég- és tengeráramlások. 
 

Napsugárzás 

 
 Ismeretes, hogy az éghajlati jelenségek lejátszódásához mindenekelıtt energiára van 
szükség. Azt, hogy a Napból érkezı energiából mennyi jut egy adott területre, a napsugarak 
beesési szöge és a napsütés idıtartama határozza meg. Ezek pedig elsısorban a földrajzi 
szélesség függvényei.  
 Földrajzi szélesség. Hazánk megközelítıleg a 45,7 és 48,5 északi szélességi körök, 
valamint a 16 és 23 fok keleti hosszúsági körök között fekszik. A legdélibb pont Baranya 
megye Dráva menti részén, Beremend község déli határán (450 48'') található, míg a 
legészakibb pont a 896 m magas Nagy Milic csúcson, (480 35' ) a Zempléni hegységben van. 
A két hely földrajzi szélessége közötti különbség mindössze 20 47', ami az ország mintegy 308 
km-es legnagyobb szélességének felel meg. Az ország középsı részét a 47. szélességi kör 
szeli át. Nyugat-keleti irányban az ország nagyobb kiterjedéső. Legnyugatibb pontja a Vas 
megyei Felsıszölnök (160 05'') a legkeletibb pontja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Garbolc 
község keleti határa (220 58' ). A két hely földrajzi hosszúsága közötti különbség 60 53' 
hosszúság-különbségnek felel meg. A két hely közötti távolság több, mint 500 km. Az ország 
fekvését tekintve tehát nagy vonalakban félúton helyezkedik el a térítıkör és a sarkkör között, 
amelyek a szoláris éghajlati felosztásban a mérsékelt övet határolják. Ugyanígy 
megközelítıleg középen fekszik az Egyenlítı és az Északi Sark között. Ez pedig megszabja 
azt, hogy az ország területén hogyan alakul a nappalok hosszúsága és területére mennyi 
sugárzási energia érkezik a Napból, amint azt az 8.1 táblázat is mutatja (Bacsó 1959). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Az ország területén a földrajzi szélesség mintegy 3 fokos változása nem okoz a 
sugárzásintenzitásban jelentıs különbségeket a déli és északi területek között. Amint látható a 
8.1 táblázatból, sem a téli napforduló, sem a nyári napforduló idején a Nap delelési 

8.1 TÁBLÁZAT 
A delelési magasság és a nappalhosszúság 

 
Idıpont Egyenlítı 

00 
Az ország 
legdélibb 
területe 

A 47. 
szélességi fok 

Az ország 
legészakibb 

területe 

Északi sark 
900 

A napmagasság deleléskor 
December 22 66033’ 20045’ 19003’ 180 00 
Június 22 66033’ 67045’ 65057’ 650 23027’ 

A nappal hossza (óra, perc) 
December 22 12 ó 8 ó 28 p 8 ó 18 p 8 ó 04 p 0 ó 
Június 22 12 ó 15 ó 32 p 15 ó 41 p 15 óra 56 p 24 ó 
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magasságában mutatkozó különbség nem haladja meg a 3 fokot a déli és északi területeink 
között. Nincs jelentıs különbség a nappal hosszában sem, a téli napforduló idején 24 perccel 
hosszabb a nappal az ország legdélibb részén, mint a legészakibbon, a nyári napforduló idején 
pedig a 24 perces többlet a legészakibb területeken jelentkezik . 
 A légkör sugárzásáteresztı képessége. A légkör felsı határára érkezı sugárzás – mint 
korábban már részletesen ismertettük – veszteségeket szenved a felhızet, a légköri elnyelés és 
szóródás következtében. Ennek következtében hozzávetılegesen a sugárzásnak csak mintegy 
a fele éri el a földfelszínt. Tekintettel az állandó légmozgásokra, feltételezhetı, hogy a levegı 
szennyezettsége is hasonló hazánk felett, mint ami általában a légkörre jellemzı, s így a 
veszteségek is hasonlóan alakulnak. Különösen igaz ez élénk advekció esetén. Természetesen,  
ha anticiklonáris helyzet alakul ki, akkor a helyi hatások felerısödnek. Inverziók kialakulása 
jelenti a legerısebb hatást, ilyenkör füstköd (szmog) is keletkezhet, ami a be- és kisugárzást 
egyaránt jelentıs mértékben korlátozza. Hazánkban leginkább decemberben kell számolni 
azzal, hogy a felhızet és a köd erısen lecsökkenti az amúgy is gyenge besugárzást, de 
lecsökkenti a kisugárzás intenzitását is. 
 

A napsugárzást felfogó felszínek 

 
 A különbözı típusú felszínek. A felszíni viszonyokat a talaj, a vízfelületek, a természetes 
növénytakaró és a termesztett növényekkel bevetett területek, valamint az ember által 
létrehozott mesterséges létesítmények (települések, utak, gyártelepek, üdülıtelepek stb.) 
alkotják. 
 Talajfelszín. A napsugárzás bizonyos veszteségek árán áthatol a levegın és eléri a 
talajfelszínt. Attól függıen, hogy a talajnak milyenek a fizikai tulajdonságai, különbözı 
mennyiségő hıt képes elnyelni, raktározni és elvezetni. A talajok sugárzásvisszaverı és 
sugárzáselnyelı képessége, valamint fajhıje azok az elsıdleges fizikai tulajdonságok, 
amelyek meghatározóak a talajok felmelegedése szempontjából. Mindez természetesen akkor 
érvényesül, ha a talajt nem borítja semmi, ha csupasz. 
 Magyarország területén csak kevés olyan területet találunk, ahol a talajt nem borítja 
növénytakaró vagy nem fedi víz. Csupasz felszínek inkább csak a homokos területeken 
találhatók. E területek nagysága azonban jelentéktelen. 
 A mezıgazdasági termıterületeken a termés betatakarítása után nı meg a felszántott, 
csupasz területek nagysága. Ez azonban csupán idıszakos jelenség, mert a vetést követı rövid 
idıszak után ismét zöldellni kezd a felszín.  
 Vízfelületek. Legnagyobb tavunk a Balaton mintegy 600 km2, a Velencei tó 26 km2 
területő, a Fertı tó 334 km2-nyi területébıl pedig mintegy 80 km2 jut hazánk területére. Az 
ország 93000 km2–es területébıl tehát csak hozzávetılegesen 800 km2 a vízfelület. Ha ehhez 
még hozzávesszük a legnagyobb folyóink: a Duna (200 km2) és a Tisza (100 km2) közepes 
vízállás melletti nyílt vízfelülelét, valamint a többi kisebb folyó vízfelületét, a nyílt 
vízfelületek nagysága 1500 km2 körül mozog, vagyis az ország területének csupán 1-2 %-a. 
 Azt is figyelembe kell venni, hogy még ez sem alkot összefüggı vízfelületet, hanem 
különbözı fedettségő felszínek közé beékelıdve található, így hatása sokkal kevésbé jelentıs, 
mintha egyetlen összefüggı területet képezne. Mivel tavaink és folyóink mélysége is sekély, a 
felmelegedés és lehőlés szabályozásában még közvetlen környezetükben is csak kisebb 
szerepet játszanak. 
 Növénytakaró. A természetes növénytakaró ma már csak az ország kisebb területeit (10-15 
%-át) borítja. A legnagyobb részén szántóföldi és kertészeti növénytermesztés és erdészeti 
termelés folyik. A növénytakaró elsısorban sugárzást visszaverı és elnyelı képességével 
játszik szerepet a meteorológiai viszonyok alakulásában. 
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 Emberi létesítmények. Az ember által épített létesítmények (városok, falvak, gyártelepek, 
üdülıtelepek, utak stb.) egyre nagyobb területet foglalnak el. Ezek bár mind a természetes 
növénytakarótól, mind pedig a termesztett növényektıl egyre növekvı mérető területet 
vesznek el, nagyságuknál és szétszórtságuknál fogva nem jelentenek észlelhetı befolyást az 
országban uralkodó meteorológiai viszonyokra. 
 Tengerszint feletti magasság. A tengerszint (az Adria szintje) feletti magasságok 70 m és 
1000 m között változnak.  
 Sík terület.A legmélyebben fekvı területek az Alföld déli részén találhatók, a legmagasabb 
a Kékes tetı (1015 m). Hazánk területének mintegy 51 %–a 150 méteres tengerszint feletti 
magasságnál alacsonyabban fekvı, összefüggı síkság. Ebbıl 48 %–nyi a Nagy Alföld  területe 
(45000 km2) és 3 %–nyi pedig a Kis Alföld (2500 km2). 
 Dombvidék. A 150 és 400 m közötti tengerszint feletti magasságú dombvidékeink 
hozzávetılegesen az ország területének 46 %–át (kb. 43000 km2) foglalják el, legnagyobb 
részt a Dunántúlon és Észak–Magyarországon. 
 Hegyvidék. A 400 méteres magasságot meghaladó területeink az ország egész  területének 
csupán 3 %–át (2500 km2) teszik ki. Ezek a magasságok a Kıszegi hegységben, a Dunántúli 
középhegységben, az Északi középhegységben és a Zempléni hegységben fordulnak elı. 
 Az ország nagyobb része sík terület lévén, a magasság-különbségek miatt a meteorológiai 
viszonyok meglehetısen kis mértékben változnak csak. 
 Távolabbi környezet. A távolabbi környezet elsısorban két szempontból lehet fontos. Az 
egyik a kontinentális vagy tengeri hatások dominanciájának kérdése, amelyet az adott 
területenek a tengerektıl való távolsággal tudunk jellemezni. A másik a magas hegységek 
elhelyezkedése, amely a légáramlások és a csapadékviszonyok szempontjából jelentıs. 
 Tengertávolságok. Magyarország a legközelebb az Adriai tengerhez (Fiume) fekszik, a 
távolság mintegy 300 km. Közel egyforma távolságban (600-700 km) van a Földközi tengertıl 
(Genova), az Égei tengertıl (Szaloniki), a Fekete tengertıl (Konstanza) és a Balti tengertıl 
(Gdansk). Az Északi tenger távolsága kb. 700-800 km (Hamburg). A legnagyobb távolságra 
az Atlanti óceán van tılünk, 1000-1300 km-re (La Manche csatorna). Mégis ez utóbbi van a 
legnagyobb hatással éghajlatunkra, részint az Európa nyugati partjainál elhaladó Golf áramlás, 
részben pedig az övezetben uralkodó nyugati szelek következtében. Ebbıl az irányból 
érkeznek hozzánk a ciklonok is, amelyek emiatt tengeri légtömegeket juttatnak ide. 
 Magas hegységek. Hazánk az Alpok és Kárpátok alkotta hegykoszorú által létrehozott 
medence, a Kárpát-medence középsı területein fekszik. Az Alpok és Kárpátok 2-3000 m fölé 
nyúló hegycsúcsai elsısorban a légáramlások útjában jelentenek akadályt. Az ıket elérı 
áramlásokat vagy eltérítik vagy pedig felemelkedésre kényszerítik. Emiatt hazánk 
éghajlatában a medencehatás is érvényesül.  
 

Lég- és tengeráramlások 

 
 A Napból érkezı és a különbözı felszínek által felfogott különbözı nagyságú 
energiamennyiség hatására a levegı mozgásba jön. Nagykiterjedéső légtömegek mozognak 
egyik helyrıl a másikra. Az állandó szélmozgások a tengerek felszínén is áramlásokat képesek 
kialakítani. Ezek a hatások távolabbi területek éghajlatát is befolyásolják. Ezért fontos 
tudnunk, hogy a különbözı energiaáramlások egy adott hely éghajlatát befolyásolják-e, s azt 
is, hogy ha befolyásolják, hogyan. 
 Általános légkörzés. Az európai légáramlások szempontjából különösen két nyomási 
képzıdmény meghatározó. Az egyik az Azori anticiklon, amely Afrika nyugati partjainál 
helyezkedik el, a másik az Izlandi ciklon, amely az Atlanti óceán északi területei felett 
található. 
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 Amikor a Nap a déli féltekén delel, az Azori anticiklon visszahúzódik az Egyenlítı felé, s  
gyengébbé válik. Az Izlandi ciklon viszont délebbre kerül és felerısödik. Ennek megfelelıen 
a téli idıszakban Európa fölé délnyugati-nyugati áramlással kerülnek nedves tengeri 
légtömegek. 
 Télen beleszólhat még Európa és hazánk idıjárásába az ázsiai kontinens felett termikus 
jelleggel kialakuló Szibériai anticiklon. Amennyiben annyira megerısödik, hogy Európa fölé 
kerül, akkor kemény, hideg télre lehet számítani. 
 Amikor a nap az északi félteke felett delel, akkor az Azori anticiklon megerısödik és észak 
felé tolódik el. Az Izlandi ciklon gyengébb lesz és észak felé visszahúzódik. Ezért ekkor a 
légáramlások északnyugatias jellegőek lesznek. Ha az Azori anticiklon annyira megerısödik, 
hogy Európa fölé terjeszkedik, akkor a nyár derült és szubtrópusi meleggel jár együtt. 
 A tengeráramlások hatása. Hazánk éghajlatára a Golf áramlás van hatással, s amint a 
hımérséklet földrajzi eloszlásának vizsgálatakor megismerhettük, s ez a hatás mintegy 4 fokos 
hımérsékletemelést jelent a téli idıszakban. Természetesen ebben a hatásban jelentıs szerepet 
játszik az is, hogy hazánk a nyugati szelek övezetében fekszik. Ezért a tılünk viszonylag 
távolabb fekvı Atlanti-óceánnak és a benne végigfutó meleg tengeráramlásnak kizárólag az 
uralkodó nyugatias légáramlások segítségével válik érezhetıvé a hatása. 

 
8.2 Az éghajlati környezet 
 
Éghajlatunk egyik alapvetı jellemzıje, hogy mennyire felel meg a zonalitásból adódóan az 

adott földrajzi szélességnek megfelelı viszonyoknak, s hogyan kapcsolódik a globális és 
regionális klímazónákhoz.  

Éghajlatunk és a földrajzi szélesség közötti kapcsolat. Ezt  a kérdést már Bacsó, Kakas, 
Takács (1953) és Péczely (1979) is vizsgálták. Az elıbbiek hazánk januári és júliusi 
tengerszintre számított hımérsékleti középértékeit, az országon átmenı szélességi körök (46, 47, 
48) ugyancsak tengerszintre számított átlag hımérsékleteihez viszonyították. Azt találták, hogy a 
januárok 2,5-3,5 fokkal, a júliusok pedig 1-2 fokkal melegebbek a szélességi köri átlagnál. 
Vagyis télen észrevehetı a tenger mérséklı hatása, nyáron pedig erısödik a kontinentális hatás. 
Péczely a Köppen féle asszimetria mérıszámot használta a tengeri és szárazföldi befolyás 
kimutatására. Négy meteorológiai állomás (Mosonmagyaróvár, Budapest, Szeged, Nyiregyháza) 
adatainak elemzése alapján megállapította, hogy télen az átlagosnál enyhébb hónapok a 
gyakoribbak, nyáron pedig az átlagosnál hővösebbek. Így nem csak télen, hanem nyáron is 
érvényesül a tenger mérséklı hatása. Egy harmadik lehetıség a probléma vizsgálatára, hogy 
hazánk éghajlati jellemzıit a szélességi körök tényleges átlagaival hasonlítjuk össze. A 
szélességi körök átlagait a „Föld éghajlata” címő munkában (Péczely 1982) található adatok 
alapján számítottuk ki. Természetesen a szélességi körök átlagaira aszerint különbözı 
eredményeket kaphatunk, hogy milyen állomások adatait vontuk be a számításba. Ezek az 
eltérések azonban inkább csak  az anomáliák nagyságát befolyásolják. A havonkénti anomáliák  
értékei az 8.2 és 8.3 táblázatban találhatók. Az eredmények a Bacsó, Kakas, Takács által kapott 
eredményekhez hasonlítanak, csak télen jóval magasabbak, nyáron pedig csak kissé magasabbak 
az anomáliák. Ezekbıl az adatokból is télen a tenger enyhítı hatása, nyáron a kontinens 
felmelegedést növelı hatása mutatható ki. A csapadék egy-két hónaptól eltekintve mindig 
kevesebb, mint a szélességi köri átlag. Jellemzıek a nyári és ıszi hónapok nagy  
csapadékanomáliái, de az északi országrészen még a téli nagyobb csapadékanomáliák is.  

Azt mondhatjuk tehát, hogy teleink jelentısen enyhébbek és egy kissé szárazabbak, nyaraink 
pedig kissé melegebbek és jelentısen szárazabbak, mint a szélességi körök átlagai. A földi  át-
laghımérséklet emelkedésének következményei - ebbıl láthatóan -  attól is függenek, hogy az 
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éghajlatot az adott helyen hogyan  módosítják a tágabb környezet felszíni hatásai és a 
légáramlások. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.2 TÁBLÁZAT 
47. északi szélesség- meteorológiai állomásaink hımérsékleti anomáliái (CO) 

 

ÁLLOMÁS I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII 

SZOMBATHELY 4.1 4.6 4.0 2.7 2.1 1.3 0.5 0.1 0.5 1.1 2.5 3.5 

ZALAEGERSZEG 4.6 5.2 4.8 3.4 2.6 2.0 1.2 0.7 1.1 1.7 3.1 3.9 

KESZTHELY 4.8 5.3 5.1 3.9 3.2 2.5 1.8 1.5 1.9 2.3 3.4 4.1 

PÁPA 4.7 5.5 5.0 3.6 3.0 2.5 1.7 1.3 1.8 2.2 3.4 4.3 

IREGSZEMCSE 5.0 5.3 5.0 3.8 3.2 2.6 1.9 1.6 1.9 2.2 3.4 4.1 

SZÉKESF.VÁR 4.9 5.3 5.0 3.9 3.6 3.1 2.2 1.9 2.0 2.2 3.4 4.2 

BUDAPEST 4.7 5.3 5.2 4.3 3.8 3.1 2.3 2.0 2.2 2.5 3.4 4.2 

KALOCSA 4.5 5.3 5.3 4.2 3.8 3.3 2.5 2.3 2.5 2.7 3.6 4.1 

KECSKEMÉT 4.1 4.9 4.9 4.1 3.8 3.3 2.6 2.1 2.2 2.3 3.3 3.8 

JÁSZBERÉNY 3.6 4.9 4.8 4.1 3.9 3.2 2.6 2.2 2.2 2.2 3.0 3.5 

OROSHÁZA 4.4 5.1 5.1 4.5 4.2 3.7 3.1 2.6 2.8 3.0 3.9 4.2 

SZARVAS 3.9 4.7 4.8 4.0 3.8 3.2 2.6 2.3 2.4 2.8 3.4 3.7 

TÚRKEVE 3.6 4.5 4.7 4.0 3.9 3.3 2.7 2.3 2.3 2.3 3.1 3.5 

 

8.3 TÁBLÁZAT 
47. északi szélesség- meteorológiai állomásaink csapadék anomáliái (mm) 

 

ÁLLOMÁS I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

SZOMBATHELY -12 -11 -2  +5  +5  +1 +17  +8  -9 -12 -4 -11 

ZALAEGERSZEG  -4  -2 +5 +11 +11  +9 +15  +6  -1  -4 +6  -2 

KESZTHELY  -8  -3 +2  +6  +7  +2  +4  +1  -8  -8 +5  -3 

PÁPA  -8  -5  0  +2  +1  -4  +3  -7 -11 -11 -3  -5 

IREGSZEMCSE  -6  -2 -2  +3  +5  -1  -8  -3 -11 -11 +3  -4 

SZÉKESFVÁR -13  -5 -6  -4  -2  +4  -1  -16 -22 -19 -4  -7 

BUDAPEST  -4  -2  0  +3  +2  -6 -17 -25 -23 -14 +3   0 

KALOCSA  -7  -3 -4  +4  -1  -6 -14 -19 -22 -18 -2  -4 

KECSKEMÉT -13  -9 -6  -1  -4 -10 -17 -22 -25 -21 -4  -8 

JÁSZBERÉNY -12 -10 -5  -4  -5  -8 -17 -22 -28 -20 -8  -7 

OROSHÁZA -10  -7 -4  -2  -2   0 -19 -19 -23 -22 -7  -5 

SZARVAS -12  -7 -7  -4  -4  -6 -20 -22 -28 -22 -7  -8 

TÚRKEVE -11  -8 -4  -3  -2  -4 -16 -21 -27 -21 -6  -6 
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Az éghajlati típus.Amint az elızıekben láttuk, hazánk a Trewartha-féle osztályozás szerint a 
„Hővös mérsékelt éghajlat hosszú meleg idıszak”-kal kategóriába tartozik. Ennek jellemzıje, 
hogy 1-3 téli hónap középhımérséklete negatív, s legalább 3 hónap középhımérséklete 
meghaladja a 18 fokot. A csapadék évi mennyisége 500-1000 mm közötti. Az egész terület a 
nyugati szelek zónájába tartozik, ezért jelentıs mértékben érvényesül a Nyugat-Európára 
jellemzı tengeri éghajlat, valamint a Földközi-tenger vidékére jellemzı mediterrán éghajlat 
hatása. A három éghajlattípus elıfordulási gyakoriságának értékeit a 8.1 ábra mutatja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Történtek vizsgálatok arra vonatkozóan, hogy az egyes éghajlattípusok Közép-Európában 

milyen gyakran fordulnak elı (Riley, Spolton 1974). A vizsgálat alapjául az 1901-1930 közötti 
évek szolgáltak. A vonalkázott terület jelöli, hogy a vizsgált 30 évbıl legalább 25 az adott 
típusba esett. Ennek a területnek a határait szaggatott vonal jelzi. A vastag vonalak az egyes 
éghajlattípusok közötti határokat jelölik. A jelölés nélküli területek az átmeneti zónák. A vastag 
vonalak és a szaggatott vonalak közötti zónában 15-25 olyan év van, amely az adott típusba 
tartozik, a többi évek más típúsúak. Amint az ábrán látható, hazánk a kontinentális, a tengeri és a 
mediterrán klímatípusok közötti átmeneti zónában fekszik.        

 
8.1 ábra. 3 éghajlattípus elıfordulása Közép-Európában 
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Az éghajlatalakító tényezık azonban nemcsak abban játszanak szerepet, hogy kialakítják egy-
egy földrajzi terület sajátosságait, hanem tevékenyen közremőködnek az évrıl-évre végbe-menı 
változások kialakításában is. Ezek a mechanizmusok ma még teljes mértékben nem ismertek, 
ezért nincs egységes éghajlatelmélet sem. Csak a következményeiket ismerjük. Közülük 
mutatunk be néhány jellegzetes vonást, hazai adatok alapján. 
 

8.3 Az éghajlat jellemzése 
 
Az éghajlat, mint rendszer egy adott helyen egyrészt stabilitást mutat azzal, hogy az egyes 

években mért értékek rendszerint a több évtizedes jellemzı értékek által meghatározott 
intervallumon belül maradnak. Az intervallumok küszöbértékei (a rekordok) csak ritkán 
változnak, ritkán alakulnak ki újabb, szélesebb intervallumot biztosító rekordok. Ugyanakkor 
nem szabad szem elıl téveszteni, az adott intervallumon belül nagyfokú változékonyság a 
jellemzı. Az éghajlatot tehát a stabilitás és a változékonyság egyaránt jellemzi. Mezıgazdasági 
szempontból mindkettı rendkívül fontos. Egyrészt ismernünk kell azokat az éghajlati 
jellemzıket, amelyek az adott helyen meghatározzák az éghajlatot, másrészt ismerni kell azt a 
változékonyságot, amit az éghajlati elemek az adott viszonyok között mutatnak.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.4 TÁBLÁZAT 
A  30 évi hımérsékleti átlagok változásai Budapesten (1781-1990) 

 

Idıszakok Január Július Év 

Évek Min. Átl. Max. Min. Átl. Max. Min. Átl. Max. 

1781-1810 -8.0. -0.9 4.5 20.2 22.8 20.5 9.5 11.2 12.8 

1791-1820 -8.0 -1.0 4.5 19.7 22.5 26.5 9.5 11.2 12.8 

1801-1830 -6.7 -1.2 4.4 19.7 22.3 24.7 9.4 11.1 12.6 

1811-1840 -7.1 -2.0 3.5 19.6 22.1 26.6 9.2 11.0 12.7 

1821-1850 -7.1 -2.0 3.5 19.6 22.2 26.6 9.2 11.0 12.7 

1831-1860 -7.1 -1.7 3.5 19.6 22.1 26.6 9.2 10.8 12.7 

1841-1870 -7.7 -1.5 1.9 19.7 22.2 25.0 9.5 10.9 12.5 

1851-1880 -7.7 -1.1 1.9 19.3 22.3 25.0 9.4 10.8 12.5 

1861-1890 -7.7 -1.3 1.9 19.3 22.1 25.0 9.4 10.7 12.5 

1871-1900 -9.0 -1.7 2.8 19.3 21.9 24.9 9.4 10.5 12.4 

1881-1910 -9.0 -1.7 2.8 20.0 21.7 24.0 9.5 10.6 11.5 

1891-1920 -9.0 -1.2 3.8 18.4 21.5 24.0 9.8 10.7 11.6 

1901-1930 -5.3 -0.4 4.6 18.4 21.6 24.7 9.8 10.9 11.8 

1911-1940 -6.8 -0.1 4.6 18.4 22.0 24.7 9.1 11.0 12.5 

1921-1950 -8.3 -0.9 4.6 20.3 22.4 24.7 9.1 11.2 12.5 

1931-1960 -8.3 -1.3 4.2 19.5 22.2 24.4 9.1 11.0 12.5 

1941-1970 -8.3 -2.0 4.2 19.5 21.7 24.4 9.3 10.8 12.2 

1951-1980 -7.6 -1.6 2.0 18.7 21.0 23.9 9.2 10.5 11.8 

1961-1990 -7.6 -1.6 3.8 18.7 20.9 23.7 9.2 10.4 11.6 
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Statisztikai jellemzık. Az éghajlatot legtöbbször átlagértékekkel és összegekkel szokták 
jellemezni. Ezek az értékek is jelentısen változhatnak azonban attól függgıen, hogy milyen 
évekre és milyen hosszúságú idıszakra határoztuk meg ıket. A 8.4 táblázatban Budapest 210 évi 
adatsorán  mutattuk be a 30 évi átlagok változását 10 éves idıeltolódással, január és július 
hónapokra, valamint az évre vonatkozóan. Láthatjuk, hogy a januári középhımérsékletek 30 évi 
átlagai is 1,9 fokos ingadozást mutatnak. Az egyes évek januári középhımérsékletei pedig -9,0 
és 4,5 fok között változnak. A júliusi középhımérsékletek esetében ugyancsak 1,9 foknak 
adódott a 30 évi átlagok ingadozása. A leghővösebb július középhımérséklete 18,4 fok volt, a 
legmelegebbé pedig 26,6. A 210 évi adatsorban tehát a leghidegebb hónap középhımérséklete -
9,0 fok volt, a legmelegebbé pedig 26,6 fok. A havi középhımérsékletek ingadozása így 35,6 
fokot tett ki. Az évi középhımérsékletek 30 évi átlagai 10,4 és 11,2 között ingadoztak. A 
legalacsonyabb évi középhımérséklet 9,1 fok, a legmagasabb pedig 12,8 fok volt.  

Érdekes, hogy az évi középhımérsékletek 30 évi átlagai az 1921-1950 közötti idıszaktól 
kezdıdıen fokozatosan csökkentek. Ez valószínőleg a nyarak hővösebbé válásának a 
következménye,  amit a júliusi középhımérsékletek azonos idıszakú csökkenése  jelez.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 8.5 táblázat a legkisebb csapadékú február és a legnagyobb csapadékú június, valamint az 

év csapadékösszegeinek 30 évi középértékeit mutatja 10 éves eltolódással. Az átlagokat 
Budapest 150 évi (1841-1990 közötti) csapadéksorából számítottuk. A februári átlagok 28 és 45 
mm közöttiek, azaz a változás meghaladhatja a legkisebb átlag 50%-át. Elıfordult azonban az  
is, hogy egyetlen mm csapadék sem esett ebben a hónapban, s az  is, hogy 131 mm. Júniusban a 
csapadékátlagok ingadozása nem volt nagy, 64 és 76 mm között változtak. Legalább 5 mm 
minden  évben esett, de volt amikor 211 mm hullott. Az évi csapadékmennyiségek 30 évi átlagai 

8.5 TÁBLÁZAT 
A 30 évi csapadékátlagok Budapesten (1841-1990) 

 

Idıszakok Január Július Év 

Évek Min. Átl. Max. Min. Átl. Max. Min. Átl. Max 

1841-1870 2   3O  75 17 64 180 326 581 791 

1851-1880 2 31  67 17 69 146 326 599 855 

1861-1890 0 28  63  5 70 146 357 625 896 

1871-1900 0 31  66  5 76 162 455 659 896 

1881-1910 0 31  89  5 70 162 460 634 896 

1891-1920 2 32  89 17 67 162 446 630 941 

1901-1930 6 35  89 17 68 211 434 623 941 

1911-1940 6 37 131 23 73 211 434 657 989 

1921-1950 1 45 131 19 70 211 434 623 989 

1931-1960 0 41 131 19 68 152 426 591 989 

1941-1970 0 39 116 16 66 162 358 543 783 

1951-1980 0 31 106 16 68 162 358 528 783 

1961-1990 3 30 106 16 63 162 358 516 783 
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a 150 év alatt 659 és 516 mm között ingadoztak. A legkisebb évi csapadékösszeg 326 mm volt, 
a legnagyobb pedig 989 mm.  

Láthatjuk a táblázatból, hogy az évi csapadékösszegek 30 évi átlagainak csökkenése már az 
1911-1940 közötti idıszaktól  megkezdıdött. Ezt –  minden valószínőség szerint – amint a  
februári adatokból kivehetı, a téli csapadék csökkenése okozza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A növénytermesztés szempontjából az egyes évszakok jellemzıinek ingadozása is fontos. 

Ezért az 8.6 táblázatban bemutatjuk az évszakos átlagértékek ingadozásának intervallumait. 
Láthatjuk, hogy a téli évszak középhımérsékletének ingadozási tartománya több, mint 8 fok, a 
többi évszaké pedig hozzávetılegesen 6 fok. Az évszakos csapadékösszegek ingadozása jóval 
nagyobb. A minimumok 30-50 mm körüliek, a maximumok pedig 300 mm  felettiek.  

Az éghajlati jellemzık idıbeli változékonyságának tendenciái. A  bemutatott táblázatokból 
látható, hogy az éghajlati jellemzık változása néha hosszabb-rövidebb idıszakokra egyirányban 
történik. Emiatt a változások tendenciáit is célszerő behatóbban  megvizsgálni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.6 TÁBLÁZAT 

Évszakos jellemzıértékek 

 

 

Évszak 

Hımérséklet Csapadék 

 Min. Átlag Max. Min. Átlag Max. 

Tél    -5,0      0,0   3,4 35 118 301 

Tavasz    8,3  11,3  14,5   44   153   382 

Nyár  18,4  21,1   24,3   48   173   344  

İsz   7,5   11,0  13,8   32  150  312 

 

8.2 ábra. A téli hımérséklet idıbeli változásai 
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Tekintsük meg elıször a hideg évszak jellemzıinek idıbeli alakulását. A 8.2 ábrán a 
hımérsékleti értékek alakulását követhetjük nyomon. A 210 évi sorozatból jól kivehetı, hogy  
évszázadunkban a telek melegebbé váltak. A 8.3 ábrából pedig 150  évi adatok alapján látszik, 
hogy századunk 30-as éveitıl a téli csapadék mennyisége is csökkent. Századunk telei tehát 
melegebbek és szárazabbak lettek, mint a korábbi évtizedekben voltak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A meleg évszak hımérsékleti értékeinél a csökkenés még  szembetőnıbb. A nyarak 
hımérséklete fokozatosan csökkent (8.4 ábra). Ezzel együtt kissé csökkent a nyarak 
csapadékösszege is (8.5 ábra). Így nyaraink hővösebbek és szárazabbak, mint a korábbi 
évtizedekben voltak.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
8.3 ábra. A téli csapadék idıbeli változásai 

 
8.4 ábra. A nyári hımérséklet idıbeli változásai 
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8.5 ábra. A nyári csapadék idıbeli változásai 

 
8.7 TÁBLÁZAT 

Havi középhımérsékletek 
(1780–1990) 

        
 Statisztikai Gyakoriság  
 jellemzõk 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 

Állomás Max Átl. Min. 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 
Bábolna 11.7 10.2 8.5 0 9 35 51 15 0 
Iregszemcse 12.4 10.4 8.4 0 2 40 48 18 2 
Kaposvár 12.3 10.5 8.6 0 2 28 56 21 3 
Keszthely 12.1 10.4 8.5 0 1 36 54 18 1 
Mosonmagyaróvár 11.4 9.8 7.9 1 20 44 44 1 0 
Pápa 12.2 10.3 8.5 0 4 35 50 19 2 
Pécs 12.9 11 9.3 0 0 14 48 36 12 
Sopron 11.3 9.6 7.8 1 24 47 37 1 0 
Székesfehérvár 12.2 10.5 8.3 0 8 28 44 28 2 
Szombathely 10.9 9.4 7.6 2 38 50 20 0 0 
Zalaegerszeg 11.9 9.9 7.9 1 14 45 42 8 0 
Baja 12.4 10.7 8.7 0 1 23 43 40 3 
Budapest 12.5 10.7 9.1 0 0 18 58 32 2 
Debrecen 11.8 10.1 7.8 1 9 42 50 8 0 
Jászberény 11.9 10.4 8.1 0 3 33 54 20 0 
Kalocsa 12.5 10.8 8.7 0 2 15 52 38 3 
Kecskemét 12.1 10.5 8.1 0 2 21 61 25 1 
Nyíregyháza 11.7 9.7 7.4 1 25 46 34 4 0 
Orosháza 12.5 10.9 8.7 0 2 11 44 48 5 
Szeged 12.8 11.1 9 0 1 8 41 44 16 
Szarvas 12.3 10.5 8.8 0 1 26 60 22 1 
Túrkeve 11.9 10.4 7.8 1 1 32 55 21 0 
Balassagyarmat 11.3 9.5 7.4 2 28 52 25 3 0 
Eger 11.5 10 7.8 1 11 45 49 4 0 
Miskolc 11.9 9.7 7.5 3 20 48 36 3 0 
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Az éghajlati jellemzık gyakoriságának alakulása. Az éghajlati jellemzık 
változékonyságáról a legtöbbet a gyakorisági  eloszlás vizsgálatából tudhatunk meg. Válasszuk 
az elemzés tárgyául az  1881–1990 közötti évek középhımérsékleteinek jellemzıit.  

A 8.7 táblázat 25 állomáson a 110 éves adatsor hımérsékleti közepeinek eloszlását mutatja. 
A táblázatból látható, hogy hazánkban az évi átlagos középhımérsékletek 9.5 és 11.1 fok között 
változnak. Az elızıekben megismertük, hogy a szılı- és rizstermesztés északi határának azt a 
területet szokás tekinteni, ahol az évi középhımérsékletek 10 fok felett vannak. Tíz fok alatti 
középhımérsékletek esetén ezek a növények már nem termeszthetık. Az adatokból 
egyértelmően kitőnik, hogy hazánk e növények termesztésének északi határán van. Különösen, 
ha azt is figyelembe vesszük, hogy a 110 év folyamán voltak olyan évek és helyek az országban, 
amikor az évi középhımérséklet csak 7,4 fok volt. A melegebb években az évi 
középhımérsékletek 11 és 13 fok között változtak. 

A gyakorisági értékek eloszlásából még többet tudunk meg. Látható, hogy a 8 fok alatti 
középhımérsékletek elıfordulása nagyon ritka. A 9 fok alatti értékek elıfordulására is csak a 
nyugati határszél és az északi országrész területein kell számítanunk nagyobb valószínőséggel. 
Az alföldi területeinken 9 fok alatti középhımérséklető évek alig fordulnak elı. Legnagyobb 
gyakorisággal a 9 és 11 fok közötti évi középhımérsékletekre lehet számítani, azzal a 
kiegészítéssel, hogy az ország nyugati és északi területein a 9–10 fokos évi középértékek, az 
ország déli területein a 11–12 fok közötti középértékek, az ország legnagyobb részén pedig a 
10–11 fok közötti középértékek fordulnak elı. 

Hazánk tehát a szılı- és rizstermesztés északi határán fekszik. Amennyiben az éghajlat 
hidegebbre váltana, e két növény termesztése kiszorulna hazánkból.  
 A hosszú éghajlati sorok gyakorisági elemzése ezért nemcsak az éghajlat megismerése 
szempontjából fontos, hanem gyakorlati szempontból is.   
 
 8.4 Az egyes éghajlati elemek idı- és térbeli eloszlása 
 
 Az elızıekben áttekintetük az éghajlatalakító tényezıket. Lényegében két csoportra 
oszthatjuk ıket. 
 – A legfontosabb a napsugárzás energiája, valamint az azt felfogó felszínek anyagi 
összetétele (szárazföld, tenger, különbözı talajtípusok, különbözı növénytársulások stb.) és 
térbeli elhelyezkedése (tengerszint feletti magasság, lejtıszög stb.). Elsıdlegesek tehát az 
energia és az energiaátalakító felszínek. 
 – Jelentıs szerepet játszik az éghajlat kialakításában az általános légkörzés és az általa 
meghatározott dinamikus vagy termikus eredető hatáscentrumok, amelyek a különbözı 
meteorológiai jellemzıkkel meghatározható légtömegek szállítását végzik. A második 
csoportba soroljuk tehát az energia szállítását végzı folyamatokat. 
 Ezek a tényezık okozzák, hogy az éghajlat mindig egy adott területhez kötött, az adott 
terület légterére jellemzı. Leírása is csak az adott területen évtizedeken át végzett mérésekkel 
lehetséges.  
 
 8.4.1 A sugárzás tér-  és idıbeli változásai 

 
 A sugárzás vizsgálatánál szem elıtt kell tartani, hogy annak tartama és intenzitása egyaránt 
fontos éghajlati elem, s mindkettı jelentıs a mezıgazdasági termelés szempontjából is. Ezért 
mindkettıt külön-külön fogjuk elemezni. 
 
 



HAZÁNK ÉGHAJLATÁNAK FİBB JELLEMZİI 
 

 
 
146 

Napfénytartam 

 
 Azt az idıtartamot, amelynek során a közvetlen napsugárzás (a napsütés) egy adott 
felszínen érzékelhetı, napfénytartamnak nevezzük. Abban az esetben, ha nem lenne légkör, 
vagy ha a légkör ideálisan tiszta lenne és nem akadályozná, hogy a napsugarak elérjék a 
felszínt, akkor a közvetlen napsugárzás napkeltétıl napnyugtáig érzékelhetı lenne. A 
napkeltétıl napnyugtáig tartó idıszakot ezért csillagászatilag lehetséges napfénytartamnak 
nevezzük. A közvetlen napsugarak azonban nem érik el minden esetben a felszínt, mert a 
felhızet elnyeli ıket. Amikor  hosszabb vagy rövidebb ideig felhızet borítja az eget, akkor 
kevesebb ideig kap közvetlen napsütést a felszín, mint amennyi a csillagászatilag lehetséges 
napfénytartam szerint lehetséges volna. Azt az idıszakot, amelynek folyamán a napsütés eléri 
a felszínt tényleges napfénytartamnak nevezzük. Ha a nap folyamán semmi nem 
akadályozza a közvetlen napsugárzást abban, hogy a felszínt elérje, akkor a tényleges és a 
csillagászatilag lehetséges napsugárzás egybeesik. 
 Területi eloszlás. A 8.6 ábrából kitőnik, hogy az év folyamán az ország legkevesebb 
napsütést kapott területei az ország nyugati határszélén találhatók. Itt 1800-1900 óra 
napsütéssel lehet évi átlagban számolni. A nyugati határszéltıl az ország belseje felé haladva 
fokozatosan nı az évi napsütéses órák mennyisége. A Dunántúl keleti részén a napsütéses 
órák száma már – az északkeleti részeket kivéve – meghaladja a 2000 órát. A legtöbb 
napsütést a Duna-Tisza közének és a Közép-Tisza vidéknek a déli területei kapják. Itt a 
napsütéses órák száma meghaladhatja a 2050 órát is. E területektıl kelet és észak, északkelet 
felé haladva a napsütéses órák száma ismét csökken és az ország legészakibb területein ismét 
1900 óra alá csökken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ezt a területi eloszlást azért is célszerő az emlékezetünkbe vésni, mert szinte az összes 
meteorológiai elem területi eloszlása hasonló lesz. Az ország középsı, déli területei mutatják 
az egyik szélsıséget (a legnagyobb vagy a legkisebb értéket), s innen észak vagy nyugat felé 
hakadva az értékek fokozatosan változnak a másik szélsıség irányába. 
 Évi menet. A napsütéses órák évi menetében a minimum egybeesik a legrövidebb 
nappalhossz és a legkisebb sugárzás beesési szög idıszakával, vagyis decemberben van. 
Ekkor a napfénytartam havi összege 40-60 óra között van. Decembertıl a csillagászati 

 
8.6 ábra. Az évi napfénytartam eloszlása Magyarországon 
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törvényeknek megfelelıen fokozatosan növekszik a napfényes órák havi összege és júliusban 
éri el a maximumát, amely 240–300 óra körül mozog. Tudjuk, hogy a leghosszabb nappalok 
és a legnagyobb sugárzási beesési szög júniusban van, a maximum mégis eltolódik egy 
hónappal. Ennek oka abban keresendı, hogy a csapadék maximuma hazánkban júniusra esik, 
ami a felhızet erıteljes megnövekedésével jár, s emiatt csökken a napsütéses órák száma. A 
csökkenés oly mértékő, hogy még az augusztusi napfénytartam is meghaladja a júniusi 
értékeket. Augusztustól azonban a napfényes órák száma fokozatosan csökken egészen a 
decemberi minimumig.  
 Az adatok tanúsága szerint az egyik hónapról a másikra történı legnagyobb változás a 
napsütéses órák növekedése során áprilisról májusra tapasztalható, amikor az emelkedés 40-
60 órát tehet ki. A napsütéses órák csökkenésének idıszakában a legnagyobb változás 
augusztus és szeptember között alakul ki, ekkor a csökkenés a 60 órát is meghaladhatja. 
Ennek a változásnak az oka a csillagászatilag lehetséges napfénytartam hasonló mértékő 
változásában található.  
 

Besugárzás 

 
 A földfelszínre érkezı direkt (közvetlen) és diffúz (szórt) sugárzás összegét – mint azt már 
korábban említettük – globálsugárzásnak nevezzük. A globálsugárzásnak mintegy a felét teszi 
ki a 380 és 710 nanométer közötti hullámhosszakon érkezı, úgynevezett fotoszintetikusan 
aktív sugárzás. Ezért a fotoszintetikusan aktív sugárzás mennyiségét vizsgáljuk csupán, 
mivel a globálsugárzás annak kétszereseként könnyen meghatározható (8.8 táblázat). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Területi eloszlás. A fotoszintetikusan aktív sugárzás értékeit MJ/m2 értékekben adjuk meg, 
mivel ez a mértékegység használatos a meteorológiában. Így a kapott értékek könnyen 

8.8 TÁBLÁZAT 
Fotoszintetikusan aktív sugárzás átlagértékei 

(1951-1990) 
 
 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.  X. XI. XII. 

Gyır 56 87 157 228 295 308 321 282 201 134 66 46 

Szombathely 60 88 157 223 287 299 312 276 196 134 68 49 
Zalaegerszeg 62 91 161 228 294 310 329 289 207 138 71 50 
Kaposvár 61 90 161 226 287 308 330 292 209 138 71 51 
Pápa 59 89 158 228 294 309 325 287 203 137 69 48 
Tatabánya 58 88 156 228 296 312 325 286 202 135 68 48 
Martonvásár 58 88 160 228 296 314 330 290 205 138 66 48 
Iregszemcse 59 89 161 228 294 313 330 290 208 136 69 49 
Pécs 65 95 167 232 300 323 343 303 217 149 75 55 

Kecskemét 60 92 165 232 302 322 341 300 216 148 72 50 
Budapest 57 87 158 225 292 312 328 290 207 140 66 47 
Szolnok 59 89 163 230 301 323 337 296 213 145 69 48 
Szeged 62 93 166 230 300 321 342 303 220 150 74 52 
Békéscsaba 61 89 164 226 298 319 338 299 214 146 71 51 
Debrecen 56 86 164 229 297 316 335 294 210 142 67 47 
Nyíregyháza 53 84 161 226 293 309 327 287 204 136 64 44 

Miskolc 51 81 154 220 287 296 315 277 197 129 61 42 
Kompolt 56 86 160 226 293 310 324 286 206 139 66 47 
Balassagyarmat 55 84 155 222 287 305 317 279 199 133 64 44 
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összehasonlíthatók más területek értékeivel. A MJ/m2 értékek azonban könnyen átszámíthatók 
a mezıgazdaság számára fontos hektár nagyságra is (ugyanis 1 ha = 10000 m2, vagyis az 
MJ/m2 értékeket 10000-rel kell megszorozni, hogy a sugárzásmennyiséget hektárra 
vonatkoztathassuk). 
 A fotoszintetikusan aktív sugárzás területi eloszlása hasonló képet mutat, mint a 
napfénytartam országos eloszlása. A nyugati határszél körüli területeken az évi mennyiségek 
általában 2200 MJ/m2 alatt maradnak. Kelet felé haladva az értékek fokozatosan nınek és a 
Dunántúl és az Alföld déli területein 2250, sıt 2300 MJ/m2 feletti értékek találhatók. Innen 
északkeleti és északi irányban haladva az évi összegek ismét csökkennek, s az ország 
legészakibb tereletein már csak a 2100 MJ/m2 körüli értékek a jellemzık. 
 Évi menet. Legkisebb havi mennyiségei decemberben fordulnak elı. Ekkor a havi értékek 
40 és 55 MJ/m2 között változnak. Decembertıl a nappalhosszúság és a sugárzás beesési 
szögeinek növekedésével a fotoszintetikusan aktív sugárzás havi mennyisége is fokozatosan 
növekszik, mígnem júliusban eléri a maximumát. Értékei ekkor már 310 és 350 MJ/m2 között 
mozognak. Augusztustól ismét csökkenés következik be, amely a decemberi minimumig tart. 
 Évi menetének jellegzetessége, hogy november és január között – tehát az alacsony 
napállás környékén – havi értékei csupán havi 10–20 MJ/m2 értékkel változnak. Januártól 
májusig gyors növekedés tapasztalható. Januárról februárra a növekedés mintegy 30 MJ/m2 
értéket tesz ki, februártól májusig azonban maghaladhatja a 60 MJ/m2 értéket is. Május és 
július hónapok között – vagyis a legmagasabb napállás környékén – többnyire 20 MJ/m2 belül 
marad. Augusztustól novemberig megint 60 MJ/m2-t meghaladó csökkenéssel lehet számolni. 
 
 8.4.2 A felhızet mennyiségének idı- és térbeli változásai 

 
 A sugárzási viszonyokat legerıteljesebben a felhızet módosítja, elsısorban 
sugárzásvisszaverı képességével, amely meglehetısen nagy. A felhızet sugárzáscsökkentı 
hatásában azonban mind a függıleges, mind pedig a vízszintes irányú kiterjedtsége szerepet 
játszik. Minél vastagabb a felhızet, annál nagyobb mennyiségő sugárzást ver vissza és nyel el. 
A nagyon vastag esıfelhık alja sokszor egészen sötétkék vagy sötétszürke színben látható, 
mivel alig enged át sugárzást. A vízszintes irányú kiterjedtséget a borultsággal mérjük. A 
borultság mértéke azt mutatja, hogy az égbolt hányad részét borítja felhızet. A teljesen derült 
égbolt 0%-os borultságot, a teljesen borult égbolt pedig 100%-os borultságot jelent. A 
borultság mértékét nem mőszerrel hanem szemmel történı becslés alapján szokás 
megállapítani, ezért a kapott adatok egy bizonyos mértékő szubjektív hibával terheltek. 
 A felhızet mennyiségének napi menete. A felhızet mennyiségének alakulása a nap 
folyamán, tulajdonképpen tükörképe a napfénytartam alakulásának. A napfénytartam mérése 
azonban csak a nappali órákra korlátozódik, a sötétedés utáni felhızeti viszonyokat csak 
óránkénti megfigyelések alapján lehet követni. Az ilyen jellegő adatok feldolgozása azonban 
még nem történt meg. 
 Általános tapasztalat, hogy jelentıs különbség mutatkozik a téli félév (október-március) és 
a nyári félév (április-szeptember) felhızeti visszonyai között. Télen többnyire a reggeli 
órákban lehet a legnagyobb felhızetet megfigyelni, az esti órákban pedig a legkisebbet. 
Nyáron a déli órákban észlelhetı a felhızet maximuma, bár a hajnali és a délelıtti órákban is 
tapasztalható egy gyenge maximum. A minimum ugyanúgy, mint a téli félévben az esti 
órákban található. 
 A felhızet mennyiségének évi menete. A felhızet évi menetét a 8.9 táblázat alapján 
mutatjuk be.  
 Az állomások adatai alapján megállapítható, hogy legborultabb hónapunk a december, 
amikor 70-80 % közötti borultsági értékek fordulnak elı. Decembertıl fokozatosan csökken a 
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borultság, bár a tavaszi hónapok egészen júniusig bezárólag 50% feletti borultságot mutatnak. 
Júniusról júliusra 5-10%-kal csökken a borultság mértéke. Mivel júniusban viszonylag magas 
borultsági értékek vannak, nem júniusban van a besugárzás maximuma, hanem júliusban, 
amikor jelentısen lecsökken a borultság mértéke. A borultság minimuma  augusztusban van. 
Ezután ismét emelkedik a borultság mértéke a decemberi maximumig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A felhızet mennyiségének területi eloszlása. A felhızet mennyiségének, illetve a borultság 
mértékének évi középértékeit a 8.7 ábrán láthatjuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Az ábrára tekintve rögtön felismerhetı, hogy az a sugárzás eloszlásának a tükörképe. Ami 
természetes is, hiszen minél kisebb a borultság, annál erısebb a besugárzás és megfordítva: 
minél nagyobb a borultság, annál gyengébb a besugárzás. Az eloszlásból az is kitőnik, hogy 
hazánk területén a besugárzás nagyságát a földrajzi szélesség csak kisebb mértékben 
befolyásolja, ami elsısorban az Északi-középhegység területén érvényesül. Az ország többi 
részén a besugárzás erısségét inkább a borultság mértéke szabályozza. 
 A legderültebb terület a Tisza középsı vidéke, valamint a Duna-Tisza közének középsı 
része, ahol a borultság mértéke 50% alatt marad. Innen észak és nyugat felé haladva a 
borultság mértéke fokozatosan nı. A legborultabb terület a Soproni és Kıszegi hegység 

8.9 TÁBLÁZAT 
A felhızet mennyiségének évi menete 

 
 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Év 

Magyaróvár 74 68 61 61 55 55 51 49 51 60 74 78 61 
Szombathely 74 68 65 65 61 61 57 53 55 65 76 79 65 
Keszthely 71 64 58 58 54 52 44 44 47 57 71 76 58 
Pécs 70 64 60 60 53 51 44 40 46 56 70 74 57 
Budapest  70 65 59 59 54 52 46 43 46 57 71 77 58 
Kecskemét 68 61 55 55 50 48 42 39 42 51 64 71 54 
Szeged 71 66 59 59 54 51 42 38 43 53 68 75 57 
Nyíregyháza 70 65 56 56 52 53 47 43 45 53 68 74 57 
Kékestetı 62 63 52 52 49 51 46 35 40 53 64 64 53 

 
 

8.7 ábra. A borultság évi középértékeinek eloszlása Magyarországon 
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vidéke, 62 % feletti értékekkel. Valamivel kisebb borultságú az ország legészakibb területe a 
Sajó és Bodrog felsı folyása környékén. 
 A derült és borult napok száma. A derült napok száma az országban hozzávetılegesen 40 
(Sopron) és 100 (Szeged) között változik. Területi eloszlásukat a 8.8 ábra mutatja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Láthatjuk, hogy az ország déli területein fordulnak elı leggyakrabban derült napok. 
Számuk észak, északnyugat és nyugat felé haladva néhány területi kivételtıl eltekintve, 
csökken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A borult napok számának területi eloszlását a 8.9 ábrán láthatjuk. Számuk az ország egyes 
területein 80 alatt marad. Ezek a területek mozaikszerően helyezkednek el. Általában azt 
mondhatjuk, hogy a legkevesebb borult nap a Csepel sziget északi részétıl az országhatárig 
terjedıen a Duna két oldalán fordulnak elı. A legtöbb borult nap pedig a nyugati határszélen, 
Észak-nyugat Dunántúlon és az Aggtelek környéki területen található. 
 
                                                     A levegı átlátszósága 

 
 Egy adott helyen a napsütéses és borult idıszakok mellett fontos kiegészítı jellemzı érték 
lehet a levegı átlátszósága. A vízszintes irányú átlátszóság jellemzésére olyan fogalmakat 

 
8.8 ábra. Derült napok eloszlása Magyarországon 

 
8.9 ábra. Borult napok eloszlása Magyarországon 
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használunk, mint a látástávolság, a párásság és a köd. Ezeknek elsısorban a közlekedés 
biztonsága szempontjából van jelentısége. 
 Látástávolságon azt a legnagyobb távolságot értjük, amennyire a szem még egy tárgyat a 
hátterétıl el tud különíteni. Ha a látástávolság a levegı páratartalma miatt csökken, akkor 
párásságról beszélünk. Ha párásság miatt a látástávolság 1 km alá csökken, 
akkor már ködrıl beszélünk. 
 Nagy vonalakban jónak tekintjük a látást, ha mintegy 10 km-es távolságra lévı tárgyakat: 
hegyet, dombot, fényforrást, facsoportot még látunk. Közepes a látás, ha legalább 2 km-ig 
ellátunk. Rossz a látás, ha a tárgyakat csak 2 km-es távolság alatt tudjuk észlelni (Bacsó, 
Kakas, Takács 1953). 
 

Látástávolság 
 
 A látástávolságra vonatkozó megfigyelések különösen a repülıterek mőködése 
szempontjából nagy jelentıségőek, de az egyre növekvı közúti közlekedésben is rendkívül 
fontosak. Hazánk éghajlatában a látástávolságnak felismerhetı napi és évi menete van.  
 A látástávolság napi menete. A látás a reggeli óráktól kezdve folyamatosan javul. Télen a 
napkelte utáni minimum erıteljesebben jelentkezik, nyáron ez kevésbé erıteljes. A délelıtti 
látásjavulás általában gyorsabb, mint a délutáni látásromlás. Ezenkívül a nyugati 
országrészben a napi menet kifejezettebb, mint az Alföldön. 
 A látástávolság évi menete. A látástávolság alakulásában elsısorban két elemnek van 
szerepe: a léghımérsékletnek és a légnedvességnek. Természetesen különösen száraz 
idıszakokban az erıs szelek is felkavarhatják a port, ami ugyancsak a látás romlásához vezet. 
Az elsıként említett két elem azonban a meghatározó. Ezért a legjobb látás rendszerint a nyári 
hónapokban – fıleg júliusban – alakul ki, amikor a legmagasabbak a hımérsékletek 
(legtávolabb van a hımérséklet a harmatponttól) és a legkisebb a légnedvesség. A legrosszabb 
a látás decemberben, amikor magas a levegı nedvességtartalma és alacsony a léghımérséklet 
(a hımérséklet közel van a harmatponthoz). 
 A köd elıfordulásának napi menete. Hasonló a látástávolságéhoz. Legködösebb 
napszakunk a reggel. A déli órák általában a legkevésbé ködösek, majd a késı délutáni, esti 
órákban ismét nagyobb ködgyakorisággal lehet számolni. A reggeli maximumban 
közrejátszanak az alacsony hımérsékletek (éjszakai lehőlés) és a hajnali szélcsendes 
idıszakok. A reggeli idıszakok magasabb légnedvesség-tartalma viszont kedvez a ködök 
kialakulásának. Délben a magasabb hımérsékletek és az alacsonyabb légnedvesség csökkenti 
a ködök kialakulásának lehetıségét. 
 A köd elıfordulásának évi menete. Az évi menetben ugyancsak a már említett elemek: a 
hımérséklet, a légnedvesség és a szél játszanak szerepet. Legggyakrabban decemberben kell 
köddel számolnunk. Ekkor 6-12 ködös nappal, a magasabb fekvéső helyeken 12-15 ködös 
nappal is lehet számolni. Általában azt mondhatjuk, hogy legködösebb évszakunk a tél. 
Tavasszal már lényegesen kevesebb ködös nappal kell számolnunk, elıfordulásuk már csak 
szórványos. Nyáron ritkán fordul elı köd, különösen ritka az Alföldön. İsszel ismét 
gyakoribbá válnak a ködök, a téli hónapok után ekkor van a legtöbb köd. 
 
 8.4.3 A hımérséklet tér– és idıbeli változásai 

 
Talajhımérséklet 

 
 Ismeretes, hogy a Nap sugarai közvetlenül a talajfelszínt melegítik fel. Így a 
léghımérséklet a napsugárzás intenzitásán kívül a talajok fizikai tulajdonságaitól is függ. A 
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talajok hımérsékletének alakulását pedig a napsugárzáson kívül meteorológiai, talajfizikai és 
biológiai tényezık határozzák meg.  
 A meteorológiai tényezık közül a már említett napsugárzáson kívül, a napsugárzás 
intenzitását befolyásoló felhızet és a csapadék az, amely a legjelentısebben befolyásolja a 
talajhımérséklet alakulását. 
 A talajfizikai tényezık közül elsısorban a talaj színe, anyagi minısége, szerkezete és 
hıvezetése az, amely a legnagyobb hatást gyakorolja a hımérséklet alakulására. Meg kell még 
említeni, hogy a lehulló csapadék és a párolgás együttes hatására változó talajnedvesség is 
befolyást gyakorol a talajhımérséklet alakulására. 
  A talajok színe a sugárzás felvétele szempontjából meghatározó. A világos, sima és fényes 
felületek több sugárzást vernek vissza és kevesebbet nyelnek el, míg a sötét, érdes és matt 
felületek több sugárzást nyelnek el és kevesebbet vernek vissza. Így a sötétebb színő vályog és 
agyag talajok több hıt nyelnek el, mint a világosabb színő homok talajok. 
 Emellett számít a talajok szerkezete is. A lazább szerkezető talajok több levegıt 
tartalmaznak, ezért rosszabb hıvezetık, mint a kötöttebb szerkezető talajok. Emiatt a lazább 
szerkezető talajok az alsóbb rétegekbe gyengébben vezetik a hıt, mint a kötöttebb szerkezető 
talajok.  
 A biológiai tényezık közül legjelentısebb a talajt borító növényzet szerepe. A növényzettel 
borított talajok lassabban felmelgszenek fel és lassabban hőlnek le, mint a csupasz talajok. 
 Szélsı értékek. A talajhımérséklet szélsı értékeinek mérésére nicsen külön mőszer. A 
szélsı értékeket a terminus észlelések alapján lehet csak megállapítani. A besugárzás és 
kisugárzás ingadozásai azonban így is megfigyelhetık az észlelt adatokon. E változások 
hatására kialakuló hımérsékletingadozások egyes esetekben még a 150 cm-es mélységet is 
elérhetik. 
 A nyári erıs felmelegedések hatása a különbözı típúsú talajokon különbözı mélységig 
hatol le. A 20 fokos hımérséklet egyes helyeken a 100 cm alatti réteget eléri, a budapesti 
hordaléktalajon elérte a 160 cm-t. 
 Mezıgazdasági szempontból elsısorban a nulla fok alatti talajhımérsékleteknek, a 
talajfagyoknak van jelentısége. Hazánknak nincs olyan területe, ahol egész télen át fagyott 
lenne a talaj. A taljfagy mélysége általában 10-15 cm, ritkán haladja meg az 50 cm-t. 
Budapesti adatok alapján az 1928/29-es szigorú télen érte el a talajfagy a 74 cm-es mélységet, 
az 1939/40-es ugyancsak szigorú télen pedig a 78 cm-t. Hazánkban 100 cm-nél mélyebbre 
hatoló fagyot még nem észleltek.  
 Batta (1954) vizsgálatai szerint az elıfordult legerısebb fagyokat 1928/29 telén mérték. 
Ezek a következık voltak: 
   2 cm-ben:  -13,3 fok,  5 cm-ben: -11,8 fok,  10 cm-ben: -11,4 fok,  20 cm-ben:   -8,8 fok 
 50 cm-ben   -2,1 fok . 
A felsorolt minimum hımérsékleteknél csak az 50 cm-es rétegben mérték alacsonyabb értéket 
1939/40 telén: -2,4 fokot. 
 A legtöbb fagyos nap 1931/32 telén fordult elı, amikor 2 cm-ben 93, 5 cm-ben 91 és 10 
cm-ben 98 fagyos nap volt. Meg kell említeni, hogy elıfordulnak nagyon enyhe telek is, 
amikor csak kevés fagyso nappal kell számolni. Ilyen volt 1950/51 tele, amikor 2 cm-ben 
mindössze 5 talajfagyos nap volt, de 1918/19 telén is csak 20 talajfagyos nap volt, s 1937/38 
telén is csak 28 talajfagyos nap fordult elı. 
 Napi menet. A napsugárzást elsısorban a talaj felszíne nyeli el. A felmelegedett talajfelszín 
egyrészt a felette lévı levegınek ad át hıt, másrészt a felszínrıl a hı egy jelentıs része az 
alsóbb rétegekbe vezetıdik. Mivel a nap folyamán a napsugarak beesési szöge a napkeltétıl a 
delelés idıpontjáig folyamatosan növekszik, majd innét a napnyugtáig folyamatosan csökken, 
a talajfelszín és az alatta lévı rétegek hımérséklete is szabályos nappali menetet mutat. Ehhez 
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járul még, hogy amikor a Nap a horizont alatt van, vagyis a nap sötét idıszakában (esti és 
éjszakai órákban) a kisugárzás dominál, ami az esti óráktól a hajnali órákig a felszín és az 
alatta lévı rétegek hımérsékletének fokozatos hőlését eredményezi. 
 A talajhımérséklet tehát a nap 24 órájában szabályos napi menetet mutat, amelynek 
legalacsonyabb értékei a napkelte körüli idıpontban következnek be. A napkelte után a felkelı 
nap sugarai egyre nagyobb szög alatt érik el a földfelszínt, s majd amikor ennek 
következtében a besugárzás erıssége eléri a kisugárzás erısségét, a talajfelszín 
hımérsékletének csökkenése megáll. Ekkor van a minimum. Ettıl kezdve – a napsugarak 
beesési szögének fokozatos növekedése miatt – a talajhımérséklet emelkedik egészen a déli 
órákig. Mivel a napsugarak a talajfelszínt melegítik fel elsıként, a napi maximum a 
talajfelszín közeli rétegekben legalább 1-2 órával elıbb következik be, mint a léghımérséklet 
maximuma. Emiatt a napi maximum a talajfelszín közelében 13 óra tájban észlelhetı. Ezután 
a talajhımérséklet értékei – a napsugarak beesési szögének fokozatos csökkenése miatt – 
csökkenek egészen a hajnali órákban bekövetkezı minimum értékig. 
 A felszín alatti rétegekbe a hı vezetéssel terjed. A hıvezetés molekuláról-molekulára 
terjedı idıigényes folyamat. A hımérsékleti hullám számított terjedési sebessége alföldi 
homokon mintegy 3 cm/óra (Bacsó, Kakas, Takács 1953). Így az alsóbb rétegekbe a hı 
meghatározott késéssel érkezik le, s emiatt a mélyebben fekvı rétegekben a napi menet 
hulláma késıbbi idıpontokra tolódik és a maximum és minimum közötti különbség kisebb 
lesz. Számottevı napi menet csak a felsı 50 cm-es talajtétegben van. Az 1 m-nél mélyebben 
fekvı rétegekben a napi menet hulláma rendszerint már nem ismerhetı fel. Az egész nap 
folyamán közel azonos hımérsékletek tapasztalhatók. Ennél mélyebb rétegekbe lehatoló napi 
hımérsékleti hullámok csak ritkán fordulnak elı. 
 Évi menet. Az évi menet ugyancsak szorosan követei a besugárzás évi alakulását. A 
talajhımérséklet havi középértékeit az 8.10 táblázat tartalmazza 10 cm-tıl 400 cm-ig, hét 
különbözı mélységben (Bacsó 1959). A földfelszínhez közeli rétegekben az évi menet közel 
megegyezik a léghımérséklet évi menetével. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  A legalacsonyabb havi középérték a 10 cm-es rétegben is januárban található. A 20, 50 
és 100 cm-es rétegben a havi minimum már februárra tolódik, 200 cm-ben márciusra, 300 cm-
ben áprilisra, 400 cm-ben pedig már április-májusra.  
 A legmelegebb hónap 10 és 20 cm-ben július, ami szintén egybeesik a léghımérsékleti havi 
maximumával. Lefelé haladva a maximum 50 és 100 cm-ben augusztusra, 200 cm-ben 
szeptemberre, 300 cm-ben szeptember-októberre és 400 cm-ben pedig már október-
novemberre tolódik. 
 Megfigyelhetı, hogy az évi ingás (a maximum és minimum közötti különbség) a 
mélységgel lefelé haladva csökken. Amint látható a 8.10 táblázatban a 10 cm-es rétegben még 
22,9 fokos az évi ingás, 100 cm-ben már csak 14,7 fok, a 400 cm-es mélységben pedig már 

8.10 TÁBLÁZAT 
A talajhımérséklet havi középértékei 

 
cm I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Év 

10 -0,1 0,2 4,4 11,1 16,9 20,7 22,8 21,9 17,8 10,9 5,3 1,5 11,1 
20 0,4 0,3 4,0 10,5 16,1 19,9 22,1 21,6 17,9 11,5 6,0 2,2 11,0 
50 2,4 1,6 3,8 9,4 14,4 18,2 20,5 20,6 18,1 12,8 8,1 4,4 11,2 

100 5,1 4,0 4,4 7,7 11,8 15,4 17,8 18,7 17,8 14,3 10,6 7,3 11,4 
200 8,5 7,3 6,6 7,4 9,5 12,0 14,1 15,6 16,1 15,1 13,1 11,0 11,4 
300 10,5 9,2 8,2 8,0 8,9 10,4 12,0 13,3 14,3 14,3 13,4 12,0 11,2 
400 11,7 10,7 9,9 9,3 9,3 9,9 10,8 11,8 12,6 13,1 13,1 12,6 11,3 
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csak midössze 3,8 fokot tesz ki. Tovább haladva a mélyebb rétegek felé az ingás nagysága 
fokozatosan, bár lassulva csökken, s Bacsó becslése szerint a 20 méteres mélységben éri el a 
nulla fokot, vagyis feltételezhetjük, hogy ebben a mélységban már az egész év folyamán 
azonos hımérséklet uralkodik, amely Budapesten becslések szerint 11 fok. Az ennél nagyobb 
mélységekben már a Föld belsı melegének hatására 100 méterenként 3 fokos 
hımérsékletemelkedéssel lehet számolni. 
 Az egyes évek havi középhımérsékletei természetesen jelentısen eltérhetnek a bemutatott 
átlagértékektıl. A 10 cm-es szint havi értékei -4,9 fok és +3,4 fok között változtak. A 
legkisebb és legnagyobb érték között tehát 8,3 fok volt a különbség. A 100 cm-es szint havi 
értékei 3,5 és 6,5 változtak, a köztük lévı eltérés már csak 3 fok. A 400 cm-es szint legkisebb 
havi értéke 11,0 fok volt, a legmagasabb pedig 12,5 fok, így az ingás mindössze 1,5 fok. A 
nyári hónapokban az ingás nagyobb. A 100 cm-es szintben a téli 3 fokos ingás mellett  
júliusban már 7 fokos ingás tapasztalható. Ez a jelenség ellentétes a léghımérsékletnél 
tapasztaltakkal, amiben a téli hónapokban közrejátszhat a hótakaróingást csökkentı szerepe is 
(Bacsó 1959). 
 

Léghımérséklet 

 
 Hazánk a Trewartha féle éghajlatosztályozás szerint a „hővös kontinentális éghajlat hosszú 
meleg idıszakkal” típusba tartozik. E típusba sorolásnak elsısorban hımérsékleti kritériumai 
voltak, amelyek szerint télen legalább 1–3 hónap középhımérséklete negatív, nyáron pedig 
legalább 3 hónap középhımérséklete 18 fok feletti. Mivel nálunk három éghajlati hatás is 
érvényesül, az egyes évek sıt egyes rövidebb idıszakok hımérsékleti viszonyai jelentısen 
eltérhetnek az átlagos értékektıl aszerint, hogy a kontinentális, a tengeri vagy a mediterrán 
éghajlat hatásai érvényesültek. Hideg teleken a kontinentális jelleg, enyhe teleken a tengeri 
jelleg dominál. A meleg, forró nyarak a kontinentális és mediterrán hatást egyaránt mutatják, 
míg a hővös nyarak egyértelmően a tengeri hatásra utalnak.  
 Szélsı értékek. Az évi legalacsonyabb értékek leggyakrabban januárban fordulnak elı, 
kisebb mértékben februárban, s még kisebb mértékben decemberben. Az ritkán tapasztalható, 
hogy az évi legalacsonyabb értéket nem a téli hónapokban mérik. Az eddig mért 
legalacsonyabb hımérséklet hazánkban, amely a 2 m magasságban elhelyezett hımérıházban 
mértek: -34,1 fok. Ezt az értéket 1942. január 24-én Baján mérték. A legnagyobb hidegek 
hazánkban az Alföld mélyen fekvı területein fordulnak elı. Ezt mutatja a Bacsó, Kakas, 
takács (1953) által készített áttekintés is, amelybıl jól kivehetı a lehőlésnek a tengerszint 
feletti magassággal való összefüggése: 
 
       Állomások                 Tengerszint feletti        Minimumok 
           száma          magasság (m)          átlaga (C0) 
   79    80-  200   -28,8 
   10             200-  400   -25,8 
     4             400-  600   -22,8 
     2             600-1000    -22,0 
 
 Hazánkban a legerısebb felmelegedés minden meteorológiai állomáson közel jár a 40 
fokhoz. Különösen az ország déli területein tapasztalható, hogy már a tavaszi hónapoktól 
képesek jelentıs felmelegedésre. Az egyes években a legmagasabb hımérsékletek többnyire 
júliusban találhatók, ritkábban augusztusi rekordértékeket is észleltek. Hazánkban az eddigi 
legnagyobb meleget Pécsett mérték 1950. július 5-én: 41,3 fokot.   
 Az évi abszolút ingás mértéke tehát meghaladja a 75 fokot. 
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 Területi eloszlás. Az évi középhımérsékletek eloszlása követi a besugárzási viszonyokban 
mutatkozó területi elrendezıdést (8.11 táblázat). Az északi területeken az évi 
középhımérsékletek általában 10 fok alatt maradnak. A nyugat-dunántúlon csak 
Zalaegerszegen nem éri el a 10 fokot. Az ország középsı és déli területein a 
középhımérsékletek néhány tized fokkal meghaladják a 10 fokot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Az évi középhımérsékletekre meghatározott területi eloszlás lényegében az egyes hónapok 
középhımérsékleteire is érvényes. A legmelegebb terület az ország középsı és déli része 21 
fok feletti júliusi középhımérsékletekkel. A leghidegebb pedig az északi-északkeleti 
országrész –2 fok alatti januári középértékekkel. A dunántúli, fıleg nyugat-dunántúli területek 
télen-nyáron enyhébbek. Ebbıl következik, hogy a dunántúli területeken a legkisebb az évi 
ingás, tehát itt érvényesül legjobban a tengeri hatás. Míg az alföldi és északi-északkeleti 
területeken a nagyobb évi ingás erısebb kontinentális jellegre utal. 
 Napi menet. A hımérséklet napi menetét a napkeltétıl a delelésig emelkedı, majd a 
deleléstıl a napnyugtáig csökkenı napmagasság idézik elı, amely meghatározza egy adott 
napon a sugarak beesési szögét. A hımérsékleti napi menet ennek megfelelıen egy olyan 
hullám, amelynek legalacsonyabb pontja a napkelte után, a legmagasabb pontja pedig a nap 
delelését követı órákban található. A hımérsékleti hullámnak a nap járását követı késése 
abból adódik, hogy a napsugarak nem közvetlenül a levegıt, hanem az alatta lévı felszínt 
melegítik fel, s a felszíntıl melegszik fel a levegı, s a hınek el kell érnie a 2 méteres 
magasságot, ahol a mérések történnek.  
 Évi menet. Az év folyamán a téli hónapok havi középhımérsékletei a legalacsonyabbak, s 
mindössze 2-3 fokkal különböznek egymástól. A minimumok januárban vannak. Értékük 
mindenütt negatív. Északi megyéinkben mind a három téli hónap középhımérséklete 0 fok 
alatti. Hazánk területén tehát már érzékelhetı a fokozatos átmenet a tılünk északra fekvı 

8.11 TÁBLÁZAT 
Hımérsékleti középértékek 

(1951-1990) 
 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.  X. XI. XII. Év 

Gyır -1.2 0.8 5.2 10.5 15.4 18.7 20.4 19.7 15.8 10.4 5.0 1.1 10.2 

Szombathely -1.3 0.8 5.1 10.6 15.5 18.8 20.5 19.9 16.1 10.6 5.0 0.9 10.2 
Zalaegerszeg -1.5 0.6 4.8 9.9 14.6 17.9 19.6 18.9 15.1 9.9 4.6 0.6 9.6 
Kaposvár -0.8 1.2 5.6 10.7 15.5 18.9 20.5 19.8 16.1 10.8 5.4 1.4 10.4 
Pápa -1.2 0.8 5.1 10.2 15.1 18.4 20.1 19.5 15.7 10.5 4.9 1.0 10.0 
Tatabánya -1.3 0.9 5.4 10.7 15.7 18.9 20.4 19.9 16.0 10.7 5.1 0.9 10.3 
Martonvásár -1.8 0.3 4.9 10.5 15.6 19.0 20.7 20.1 16.1 10.5 4.5 0.5 10.1 
Iregszemcse -1.3 0.8 5.1 10.6 15.5 18.8 20.5 19.9 16.1 10.6 5.0 0.9 10.2 
Pécs -1.1 1.1 5.5 10.7 15.5 18.9 20.7 20.3 16.6 11.4 5.2 1.1 10.5 

Kecskemét -1.7 0.6 5.2 10.9 16.0 19.5 21.2 20.4 16.4 10.7 4.9 0.7 10.4 
Budapest -1.5 0.8 5.4 11.1 16.0 19.3 21.1 20.5 16.5 11.0 4.9 0.8 10.5 
Szolnok -1.9 0.4 5.3 11.0 16.1 19.5 21.3 20.5 16.5 10.7 4.9 0.7 10.4 
Szeged -1.5 0.7 5.4 11.1 16.3 19.6 21.2 20.6 16.7 11.0 5.3 1.0 10.6 
Békéscsaba -1.8 0.5 5.4 11.0 16.1 19.3 21.0 20.4 16.5 10.8 5.2 0.8 10.4 
Debrecen -2.3 0.0 5.0 10.7 15.9 19.1 20.8 20.0 16.0 10.4 4.7 0.3 10.1 
Nyíregyháza -2.7 -0.4 4.5 10.6 15.7 18.9 20.5 19.7 15.6 9.8 4.2 -0.1 9.7 

Miskolc -3.0 -0.6 4.3 10.3 15.3 18.6 20.2 19.4 15.3 9.5 3.9 -0.5 9.4 
Kompolt -2.2 0.1 4.8 10.7 15.7 19.0 20.9 20.2 16.2 10.4 4.5 0.2 10.0 
Balassagyarmat -2.6 -0.2 4.5 10.3 15.3 18.5 20.1 19.2 15.1 9.5 4.1 -0.1 9.5 
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területek hővösebb éghajlati viszonyai felé, ahol hővös idıszakban már 3-5 hónap is nulla fok 
alatti lehet. Januártól júliusig a hımérsékletek fokozatosan emelkednek. A hımérséklet 
valamikor március közepe táján 5 fok fölé emelkedik, áprilisban 10 fok fölé, májusban pedig 
már 15 fok fölé. Az emelkedés a tavaszi hónapokban hónapról-hónapra mintegy 5 fokot tesz 
ki. A három nyári hónap középhımérséklete közötti különbség 2 fokon belül marad, de július 
a legmelegebb. A júliusi középhımérsékletek Zala kivételével mindenütt meghaladják a 20 
fokot. A legmagasabb havi középhımérsékletek júliusban fordulnak elı. Júliustól a 
hımérséklet csökenni kezd. A hónapról-hónapra történı csökkenés az ıszi hónapokban is 5 
fok körüli. A  havi hımérsékletek fokozatosan csökkennek egészen addig, amíg ismét el nem 
érik a téli minimum értéket. 
 Ez a sokévi átlag alapján kialakuló kép azt mutatja, hogy az évi menet egy teljes hullám, 
amely nagyon hasonlít a szinusz görbéhez, s amelynek mélypontja januárban, legmagasabb 
értéke pedig júliusban van. E hımérsékleti évi menetnek csillagászati és meteorológiai okai 
vannak.  
 A januári minimum kialakulásának alapvetıen meteorológiai okai vannak. A csillagászati 
okok alapján decemberben kellene lenni a minimumnak, mert ekkor esnek be a legkisebb szög 
alatt a napsugarak és ekkor tart a legrövidebb ideig a nappal. Decemberben azonban a 
meteorológiai hatások: a még élénk ciklontevékenység következtében a hazánk fölé szállított 
levegıben nagyobb mennyiségő felhızet alakul ki, s jelentıs a vízgıztartalom, ami nemcsak a 
besugárzást, hanem a kisugárzást is akadályozza. Januárban viszont, amikor már a lehőlés 
következtében létrejött magasnyomás miatti leszálló légáramlások akadályozzák a felhık 
képzıdését, a levegı szárazabb (a tengeri légtömegek nem jutnak be a szárazföldre a magas 
nyomás miatt), a kisugárzás intenzívebbé válik, s alacsonyabb minimumhımérsékletek 
alakulnak ki. Az egyes években természetesen lehetnek ettıl eltérések. Egy adott évben a 
meteorológiai viszonyok sajátosságai következtében bármelyik téli hónapban (december, 
január, február) létrejöhet a legalacsonyabb évi középhımérséklet. 
 A decemberi minimumtól a sugarak beesési szöge és a nappalhosszúság egyaránt 
növekszik, emiatt a besugárzás erısödik, a hımérséklet pedig fokozatosan emelkedik. 
 A legmagasabb hımérsékleteknek csillagászati okokból júniusban kellene lenni. Ekkor 
esnek be a legnagyobb szögben és a leghosszabb ideig a napsugarak. Júniusra azonban a 
szárazföld fölmelegedése miatt erıteljesebb lesz a hővös és nedves tengeri légtömegek 
beáramlása, amelyek következtében alacsonyabb lesz a hımérséklet és megnövekszik a 
felhızet, ami a sugárzáscsökkentı hatása miatt meghatározó szerepet játszik az alacsonyabb 
hımérsékletek kialakulásában. A júliusi csapadékok, bár még mindig elég jelentıs 
mennyiségőek, záporszerőek, ezért nagy függıleges, de kis vízszintes kiterjedéső felhızetbıl 
hullanak, s néhány nap alatt lehullik az egész havi csapadékmennyiség. A többi napokon 
pedig zavartalanul érvényesül a besugárzás. Emiatt a júliusi hımérsékletek magasak, s július a 
legmelegebb hónapunk. A nyári hónapokra is igaz, hogy egy adott év sajátos meteorológiai 
viszonyai következtében bármelyik nyári hónap (június, július, augusztus) lehet egy adott 
évben a legmelegebb. 
 A nyári napforduló (június 22) után a napsugarak beesési szöge és a nappalok hosszúsága 
fokozatosan csökken egészen decemberig. 
 Az évi menet alapján világosan elkülöníthetık az évszakok. A legalacsonyabb értékek 
decemberben, januárban és februárban fordulnak elı. Ekkor az egyes hónapok középértékei 
között csak kis különbségek alakulnak ki. Ez a hideg idıszak a tél. Ezután március, április, 
május hónapokban a hımérséklet fokozatosan emelkedik. A havonkénti 
hımérsékletemelkedés mintegy 5 fok. Ez a hideg idıszakból a meleg idıszakba való átmenet 
a tavasz. Ezt követi a három legmelegebb hónap: június, július és augusztus. Az egyes 
hónapok középértékei között ekkor sincs jelentıs eltérés. Ekkor van nyár. Ezt követıen a havi 
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középhımérsékletek csökkennek. A havonkénti csökkenés mértéke hozzávetılegesen 5 fok. 
Ez a meleg idıszakból a hideg idıszakba való átmenet az ısz (szeptember, október, 
november). Amint látjuk, hazánkban a naptári évszakok és a meteorológiai évszakok jól 
megegyeznek egymással. Természetesen azt szem elıtt kell tartani, hogy ha az egész országra 
vonatkozóan egy adott napot (az évszak elsı hónapjának elsı napját) tekintünk az évszak 
kezdı illetıleg befejezı napjának (az évszak harmadik hónapjának utolsó napját), akkor az 
ország különbözı helyein az évszak kezdetén és végén különbözı hımérsékletek lesznek. 
Tehát országosan különbözı hımérsékletekkel kezdıdik és fejezıdik be egy évszak. Ha az 
évszak kezdetére és végére vonatkozóan pedig egy meghatározott küszöbértéket válsztanánk, 
akkor az ország különbözı helyein ezek az értékek különbözı napokon lépnének fel. Tehát az 
évszak különbözı helyeken különbözı idıpontokban kezdıdne.  
   
 8.4.4 A nedvességi tényezık tér– és idıbeli változásai 

 
 A nedvességi tényezık közül csupán a legfontosabbakat fogjuk tárgyalni. Ezek a fı 
vízbevételi forrást jelentı csapadék, a vízkiadást jelentı párolgás és a talajban tárolt 
vízmennyiség (a talajnedvesség). A párolgás esetében mind a potenciális párolgást (a levegı 
párologtatóképességét), mind pedig a tényleges párolgást elemezzük. A talajnedvesség 
tárgyalását pedig az összehasonlításokat is lehetıvé tevı relatív talajnedvesség (a tényleges 
talajnedvesség szántóföldi vízkapacitáshoz viszonyított értéke) alapján végezzük. 

 

Csapadék 

 
 A csapadék a talajban tárolt víz fı bevételi forrását jelenti. Nem mindegy azonban, hogy a 
lehulló csapadék idıben és térben hogyan oszlik el. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.12 TÁBLÁZAT 
Csapadékösszegek (mm) 

(1951–1990) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Gyır-Moson-S. 30 33 31 39 53 69 58 63 40 38 53 41 
Vas 27 25 36 40 69 80 81 69 52 47 49 33 
Zala 33 33 42 52 74 88 87 78 61 52 61 43 
Somogy 43 41 44 56 70 95 75 73 55 48 68 52 
Veszprém 34 29 35 44 58 71 71 70 52 43 56 41 
Kom–Esztergom 41 35 32 43 61 76 65 59 49 41 61 49 
Fejér 32 31 28 39 52 67 51 57 38 39 52 40 
Tolna 35 35 36 45 60 80 69 67 50 41 59 48 
Baranya 37 35 36 56 63 84 65 62 46 40 57 46 
Bács-Kiskun 30 30 30 42 54 70 54 45 34 32 49 44 
Pest 32 30 28 37 54 65 57 49 37 36 52 40 
Jász-N-Szolnok 30 29 30 39 58 69 49 49 35 30 44 43 
Csongrád 29 27 29 40 53 70 53 53 35 28 45 41 
Békés 36 34 36 44 58 83 57 50 36 34 47 50 
Hajdú-Bihar 36 32 31 41 58 82 62 60 37 32 45 44 
Szabolcs-Szatmár 30 28 28 37 51 77 65 59 39 33 43 40 
Borsod-Abaúj-Z. 29 30 30 41 65 87 67 68 41 35 45 38 
Heves 35 32 32 38 58 80 54 63 37 36 50 41 
Nógrád 42 37 36 45 60 79 59 54 44 43 56 50 
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  Területi eloszlás. A csapadék évi területi elrendezıdése jó kapcsolatot mutat a 
domborzati viszonyokkal (a tengerszint feletti magassággal). Általában a csapadék 
mennyisége a tengerszint feletti magassággal felfelé haladva növekszik. Legkisebb a medence 
középsı, legalacsonyabban fekvı területein, majd a hegységek felé közeledve fokozatosan 
növekszik. Emiatt kerül a legkevesebb csapadékú terület az Alföld középsı és déli területeire. 
Ehhez járul még a kontinentalitás is, amelynek következtében délnyugat felıl északkelet felé 
haladva a csapadék mennyisége ugyancsak fokozatosan csökken. 
 A Délnyugat-Dunántúl az ország legcsapadékosabb területe (8.12 táblázat). Az évi 
összegek meghaladják a 700 mm-t. A délnyugati területek csapadékbıségében szinte minden 
csapadékképzı tényezı hatása fellelhetı. Ehhez a területhez van legközelebb a tenger. Az 
Adriai tenger felıl ezen az útvonalon jutnak el hazánkba a nedves tengeri légtömegek. Ezt a 
területet érik el leghamarabb az Atlanti-óceán felıl érkezı nedves légtömegek is. Télen pedig 
az Alpok légáramlatokat emelı hatása érvényesül, s növeli a kihulló csapadékmennyiséget. 
Innen kelet felé haladva a csapadék mennyisége fokozatosan csökken. A Közép-Tisza vidéke 
kapja a legkevesebb csapadékot, évi összege 500 mm körül van. innen észak és északkelet felé 
haladva a csapadék mennyisége növekszik, s északi területeinken is meghaladja az 550 mm-t. 
 Napi menet. A csapadék nem folytonos elem, ezért nincs értelme napi menetérıl beszélni. 
Kétségtelen, hogy különösen az erıs felmelegedés idıszakában a konvekció hatására fıként a 
délutáni órákra fejlıdik ki olyan felhızet, amelybıl csapadék hull. Emiatt nyáron gyakoriak a 
délutáni záporok, zivatarok, ezek azonban nem napi rendszerességgel jelentkeznek. 
 Évi menet. A csapadék évi menete lényegesen eltér a termikus tényezıékétıl. Minimuma 
ugyan fıleg a téli hónapokra esik, de január, február és március hónapokra is eshetnek a 
legkisebb értékek. Márciustól júniusig a havi csapadékösszegek növekszenek. A maximum 
júniusban van. Júniustól a csapadék csökken egészen októberig, amikor egy másodminimum 
alakul ki. Ezt követi egy novemberi másodmaximum, ami mediterrán hatásra alakul ki.  
 A csapadék évi menete tehát párhuzamosan változik ugyan a hımérséklettel, de kettıs 
maximummal és kettıs minimummal rendelkezik. A téli minimum nem esik mindenütt egybe 
a januári hımérsékleti minimummal. A maximum pedig egy hónappal megelızi a 
hımérsékleti maximumot. 
 

Párologtatóképesség 

 
 A párologtatóképességnek mind a területi eloszlása, mind pedig az évi menete követi a 
termikus tényezık évi eloszlását. 
 Területi eloszlás. Az ország hővös délnyugati területein a legkisebb a levegı 
párologtatóképessége és fokozatosan növekszik a legmelegebb alföldi területek felé (8.13 
táblázat). Onnét észak felé ismét csökkenés tapasztalaható. A legmelegebb és a leghidegebb 
területek évi párologtatóképesség-összegei mintegy 200 mm-rel különböznek egymástól. Az 
évi összegek általában 700 és 900 mm között változnak, s így jóval meghaladják a lehullott 
csapadékmennyiséget. 
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8.13 TÁBLÁZAT 
Párologtatóképesség (mm) 

(1951-1990) 
 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.  X. XI. XII. Év 

Gyır 5 10 35 77 116 133 156 141   99 59 22 8 861 
Szombathely 4   8 27 65 95 111 134 120    81 49 16 5 715 
Zalaegerszeg 5   9 31 70 101 115 132 118   79 48 19 6 733 
Kaposvár 6 12 36 75 107 123 141 128   87 54 24 8 800 
Pápa 5   9 29 64 101 123 139 129   97 66 23 8 792 
Tatabánya 5   9 35 78 115 130 151 137   96 60 22 7 844 
Martonvásár 4   7 31 77 119 139 165 154 107 60 17 5 884 
Iregszemcse 5 10 33 76 114 127 151 140   98 58 21 7 839 
Pécs 6 12  39 81 120 139 167 159 118 75 25 9 950 

Kecskemét 5   9 34 80 123 143 169 154 107 62 21 7 913 
Budapest 5   9 39 89 129 149 178 166 117 67 21 6 975 
Szolnok 4   8 34 79 116 134 162 149 106 61 19 6 877 
Szeged 5   9 36 79 122 141 167 155 113 68 22 6 921 
Békéscsaba 4   8 35 79 119 134 161 151 112 65 21 6 895 
Debrecen 4   7 31 76 117 131 156 141 100 59 19 5 847 
Nyíregyháza 4   7 30 79 119 131 153 135   94 52 16 4 826 

Miskolc 4   6 28 75 110 124 145 130   89 48 14 4 777 
Kompolt 5   7 34 83 122 139 171 159 112 64 19 5 920 
Balassagyarmat 4   6 28 75 111 128 147 132   89 51 16 5 794 

 

                      8.14 TÁBLÁZAT 
Tényleges párolgás (mm) 

(1951-1990) 
 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.  X. XI. XII. Év 

Gyır 2 3 18 51 85 58 77 40 44 23 11 4 416 

Szombathely 1 2   8 35 55 49 65 51 45 28   8 2 349 
Zalaegerszeg 1 1   9 32 52 48 54 39 41 24   5 1 307 
Kaposvár 1 3 13 31 57 46 72 50 34 24   9 2 342 
Pápa 2 3 11 34 62 59 51 39 44 30 10 3 348 
Tatabánya 1 2 15 46 78 58 76 42 33 24   9 2 386 
Martonvásár 1 2 15 49 83 54 72 37 33 18   5 2 371 
Iregszemcse 1 3 15 44 78 58 82 42 34 26   9 3 395 
Pécs 2 4 19 43 72 54 87 41 44 27   8 4 405 

Kecskemét 1 2 17 49 71 34 75 36 25 17   5 2 334 
Budapest 2 3 20 61 79 48 73 50 29 17   5 2 389 
Szolnok 2 4 19 52 72 53 80 35 29 20   7 3 388 
Szeged 2 5 21 51 77 47 68 40 36 20   6 3 376 
Békéscsaba 2 3 16 48 84 49 87 51 30 20   7 3 400 
Debrecen 1 2 14 44 72 30 76 41 40 18   7 2 347 
Nyíregyháza 1 2 14 49 78 30 63 39 38 19   6 2 341 

Miskolc 1 2 14 42 69 54 65 49 35 21   6 2 360 
Kompolt 2 3 17 54 80 42 85 38 37 20   6 2 386 
Balassagyarmat 1 1 10 39 75 54 78 40 34 17   5 2 320 
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 Napi menet. A párologtatóképesség napi menete szigorúan követi a hımérséklet napi 
menetét. Teljes napi hullám, amelynek mélypontja egybeesik a hımérsékleti minimummal, a 
maximuma pedig a hımérsékleti maximummal. 
 Évi menet. A minimum januárban van. Értékei nagyon alacsonyak, általában havi 10 mm 
alatt maradnak, ezért hazánkban télen van a nedves idıszak, amikor a lehullott 
csapadékmennyiség mneghaladja a párologtatóképsség értékeit. A havi értékek ezután júliusig 
növekszenek. A maximumok 130 és 175 mm között változnak. 

 
Tényleges párolgás 

 
 Területi eloszlás. Hasonlóan a párologtatóképességhez, itt is a hővös területeken a 
legkisebb a párolgás és a legmelegebb területeken pedig a legnagyobb (8.14 táblázat). Értékei 
általában 300 és 420 mm között változnak.  
 Évi menet. A januári minimum egybeesik a hımérsékleti minimummal. A téli hónapok 
értékei általában nagyon alacsonyak, ami lehetıvé teszi a talajban a nedvesség 
felhalmozódását. Ezután a havi párolgás-értékek növekszenek, s a májusi magas értékek után 
júniusban kisebb visszaesés tapasztalható. A júliusi értékek ismét magasabbak, mint a 
júniusiak. Júliustól azután megindul a fokozatos csökkenés, amely egészen a januári 
minimumig tart. 
 

Talajnedvesség 

 
 Területi eloszlás. Lényegében a termikus és hidrikus tényezık együtthatásának 
eredményeként alakul ki (8.15 táblázat). A talajok ezért a hővös és csapadékos délnyugat-
dunántúli területeken tartalmazzák a legtöbb nedvességet, s a meleg és kis csapadékú dél-
alföldi területeken pedig a legkevesebbet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.15 TÁBLÁZAT 
 Relatív talajnedvesség (vízkapacitás %) 

(1951-1990) 
 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.  X. XI. XII. 

Gyır 0.92 0.95 0.90 0.74 0.53 0.53 0.42 0.50 0.48 0.54 0.72 0.85 

Szombathely 0.95 0.97 0.95 0.82 0.70 0.69 0.60 0.60 0.61 0.67 0.83 0.91 
Zalaegerszeg 0.98 0.99 0.95 0.83 0.71 0.70 0.64 0.67 0.69 0.74 0.90 0.96 
Kaposvár 0.97 0.98 0.93 0.83 0.68 0.71 0.57 0.56 0.61 0.65 0.83 0.93 
Pápa 0.96 0.97 0.93 0.81 0.65 0.61 0.60 0.64 0.62 0.64 0.81 0.93 
Tatabánya 0.96 0.98 0.92 0.76 0.57 0.59 0.46 0.48 0.53 0.58 0.78 0.90 
Martonvásár 0.92 0.95 0.90 0.73 0.50 0.52 0.38 0.44 0.45 0.53 0.72 0.85 
Iregszemcse 0.96 0.97 0.92 0.79 0.59 0.61 0.49 0.53 0.56 0.60 0.77 0.89 
Pécs 0.92 0.95 0.90 0.78 0.59 0.60 0.49 0.49 0.47 0.51 0.70 0.83 

Kecskemét 0.96 0.98 0.89 0.66 0.43 0.53 0.35 0.37 0.42 0.49 0.72 0.87 
Budapest 0.91 0.95 0.87 0.62 0.43 0.50 0.38 0.36 0.39 0.48 0.69 0.82 
Szolnok 0.89 0.93 0.88 0.74 0.54 0.54 0.37 0.42 0.44 0.49 0.65 0.81 
Szeged 0.87 0.92 0.86 0.69 0.48 0.53 0.39 0.44 0.42 0.46 0.64 0.78 
Békéscsaba 0.91 0.95 0.91 0.76 0.56 0.62 0.42 0.42 0.43 0.50 0.65 0.82 
Debrecen 0.93 0.97 0.91 0.72 0.52 0.64 0.43 0.48 0.44 0.51 0.69 0.85 
Nyíregyháza 0.91 0.94 0.89 0.69 0.46 0.61 0.48 0.52 0.50 0.54 0.70 0.84 

Miskolc 0.90 0.94 0.91 0.76 0.61 0.64 0.52 0.55 0.55 0.58 0.73 0.84 
Kompolt 0.91 0.95 0.89 0.70 0.50 0.59 0.39 0.47 0.45 0.50 0.69 0.83 
Balassagyarmat 0.97 0.98 0.94 0.80 0.59 0.61 0.46 0.49 0.51 0.60 0.78 0.91 
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 Évi menet. A talajnedvesség maximuma februárban van. A novemberi másodmaximum 
után nedves idıszak következik, amikor több csapadék hull, mint amennyit a levegı képes 
elpárologtatni, ezért a talaj nedvességtartalma növekszik. Érdekes megemlíteni, hogy a talajok 
a télvégén még 40 évi átlagban is megközelítıleg a maximális hasznos vízmennyiség 
hozzávetılegesen 95 %–áig feltöltıdnek az ország egész területén. Ehhez járul még a hó 
formájában hullott csapadék télvégi olvadása is. Márciustól azután egyre kevesebb lesz a 
nedvesség a talajokban, s július-augusztus hónapokra eléri a minimumot. Csak a nedves 
dunántúli területeken nem süllyed ekkor a talajnedvesség a maximális hasznos vízmennyiség 
60 %-a alá. Másutt többnyire a maximális hasznos vízmennyiség 50 %-a alatti értékek a 
minimumok, az Alföldön pedig 40 %-a alá csökkennek.  

 
8.4.5 .A légnyomás és szél 

 
Légnyomás 

 
 Egy adott hely éghajlatának agroklimatológiai elemzése során a légnyomás vizsgálata 
inkább csak kiegészítı jellegő. Elsısorban a hımérséklet és a nedvesség az a két elem, amely 
egy adott hely éghajlati jellegzetességeit meghatározza. Ehhez járulnak még a szélviszonyok, 
amelyek a kialakított képet inkább csak módosítják. 
 Általános meteorológiai szempontból azonban a légnyomás tanulmányozása 
elengedhetetlen a légkörben lejátszódó fizikai folyamatok megértéséhez, beleértve egy adott 
hely hımérsékleti és nedvességi viszonyait is. S természetesen fıként a szelet, mivel a szél 
nem más, mint a légkörben kialakuló nyomáskülönbségek kiegyenlítıdése, s ezzel a 
légtömegek mozgásának és kicserélıdésének mozgató rugója. Ezzel rögtön világosabbá válik 
a hımérsékleti és nedvességi viszonyokra gyakorolt hatása is. 
 A légnyomás napi menete. Jellemzıje a kettıs maximum és minimum. A fı maximum a 
délelıtti órákban 10-11 óra körül áll be, a másodmaximum pedig este 22-23 óra körül. A fı 
minimum délután 17 óra tájban alakul ki, míg a másodminimum a hajnali órákban, 4 óra 
tájban. Amint az adatokból is kiderül majdnem pontosan 12 órás ingás jellemzi a napi 
menetet. Az amplitúdó nem nagy, a mi földrajzi szélességeinken alig éri el az 1 mm-t. Az 
Egyenlítın 2 mm, de értéke növekvı szélességi körökkel csökken. A magassággal felfelé 
haladva ugyancsak csökken. Legmagasabb hegycsúcsunkon, a Kékestetın a 0,5 mm-t sem 
haladja meg. A kettıs hullám valószínőleg egy 24 órás hullámból (amit a besugárzás napi 
menete alakít ki), s egy 12 órás hullámból (amit feltehetıen a légkör feltételezett saját 
rezgéshulláma hoz létre) tevıdik össze. 
 A légnyomás évi menete. Az évi menet nem jelentkezik olyan erıteljesen, mint a napi 
menet.A légnyomás évi menetét januári maximum és aprilisi minimum érték jellemzi. Egy 
másodmaximum jellegő légnyomás emelkedés tapasztalható szeptember-október hónapokban, 
majd ezt követıen a másodminimum az ısz végén, a tél elején található. 
 Télen a szárazföldek jelentıs mértékben lehőlnek, a hideg levegı sőrőbb, nehezebb, így 
érthetı, hogy a maximum kialakulása egybeesik a leghidegebb idıszakkal. Általában ez a 
jellemzı a szárazföldekre. Különösen igaz ez – mint korábban láttuk – a nagykiterjedéső 
ázsiai szárazföldre, ahol télen hatalmas kiterjedéső, termikus eredető anticiklon található, 
amely sok esetben Európa keleti, sıt középsı területein is érezteti a hatását. A kora tavaszra 
pedig az a jellemzı, hogy az északi sarkvidéken még tart a hideg levegı felhalmozódása, 
ugyanakkor az Azori anticiklon is még alacsonyabb szélességeken tartózkodik, így a kettı 
között, fıleg a Földközi tenger medencéjében alacsony légnyomás alakul ki, ciklonok 
képzıdnek, s megnövekszik a ciklongyakoriság hazánk területén is. Lényegében ez idézi elı 
az áprilisi légnyomásminimumot. A felmelegedı levegı kitágul, sőrősége csökken, könnyebb 
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lesz, ezért azt várnánk, hogy a légnyomás minimuma a legmelegebb idıszakra essen. A tılünk 
keletebbre esı területeken valóban így is van, nálunk alacsony értékek jellemzik ezt az 
idıszakot, de áprilistól gyenge emelkedés jelentkezik. Ez az emelkedés az ısz folyamán 
folytatódik, de novemberben ezt megtöri egy gyenge másodminimum, amelyet az Azori 
anticiklon délebbre helyezıdése miatt megerısödı ciklontevékenység (ıszvégi esık) idéz elı.  
 A légnyomás változása a magassággal. A légnyomás a magassággal csökken, mivel felfelé 
haladva egyre kisebb lesz a felettünk lévı légoszlop, s ennek következtében a súlya is. Ha a 
hazánk területén lévı megfigyelı állomásokat tengerszint feletti magasságuk szerint 
rendezzük sorba (8.16 táblázat), akkor az évi légnyomásátlagok magassággal történı 
csökkenése jól érzékelhetı.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szélviszonyok 

 
 Ismeretes, hogy a légmozgást, azaz a szelet légnyomáskülönbség idézi elı. A levegı a 
magasabb nyomású helyrıl az alacsonyabb nyomású hely felé mozog. Minél nagyobb a 
nyomáskülönbség (a légnyomás-gradiens), annál erısebb a légnyomáskülönbség 
kiegyenlítésére való törekvés, s  annál erısebb a légmozgás,  vagyis a szél.  
 A szelek sok esetben kapcsolódnak ciklonáris és anticiklonáris tevékenységekhez. Ennek 
során nemcsak a központok felé vagy onnan kiáramló szelekkel kell számolni, hanem e 
képzıdményeknek az óramutató járásával megegyezı vagy ellentétes irányú mozgása 
következtében kialakuló légáramlásokkal is. Mivel ezek az alacsony és magas nyomású 
légköri képzıdmények mozognak, a szélirányok és a szélerısségek is gyakorta változnak. 
 A szélviszonyok elemzését Bacsó, Takács és Kakas (1953), valamint Bacsó (1959) munkái 
alapján végezzük el. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.16 TÁBLÁZAT 
                   A légnyomás függıleges grádiense 30 évi átlag alapján (mm/100m) 
1. Budapest Szabadság-hegy és Budapest Meteorológiai Intézet 
2. Kékestetı és Mátraháza között 
 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Év 

1. 9,3 9,2 9,1 8,9 8,6 8,5 8,5 8,5 8,7 8,9 9,1 9,2 8,9 
2. 8,4 8,3 8,3 8,2 8,1 7,9 7,9 8,0 8,0 8,3 8,3 8,5 8,2 
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 Szélirány. Hazánk a nyugati szelek övezetében fekszik. A nyugati áramlási irányt erısíti az 
Izlandi ciklon és az Azori anticiklon tevékenysége. Télen az Izlandi ciklon délebbre lenyúlik 
és felerısödik, nyáron pedig az Azori anticiklon lesz nagyobb kiterjedéső és kerül magasabb 
szélességekre. Mindkettı erısíti a nyugati irányú szelek dominanciáját. 
 Az Atlanti óceán felıl érkezı légmozgások beleütközve az Alpok és Kárpátok vonulataiba 
részben északabbra tolódva elkerülik a Kárpát-medencét, részben a Duna völgyében útat 
találnak (Dévényi kapu) maguknak a medence belseje felé. A Dévénynél beérkezı 
légáramlások jelentıs részben északnyugati irányú szelekként a Mosonmagyaróvár-Szeged 
útvonalon végighaladnak az országon (8.10 ábra). Egy részük azonban a Kisalföldre érve déli 
irányba fordul és északi szelekként válnak jellemzıvé a Dunántúl nyugati területein. 
 A keletrıl, északkeletrıl és északról fújó szelek a Kárpátok koszorújába ütközve 
ugyancsak eltérülnek északibb irányba, s a hegyvonulat viszonylag legalacsonyabb részén, az 
Erdıs Kárpátok területén jutnak a medencébe, ezért hazánkban északkeleti irányú 
légáramlásként érkeznek és a Nyíregyháza-Szeged útvonalon haladnak át az országon. Így az 
ország keleti területein, elsısorban a Tiszántúlon az északkeleti szélirány a leggyakoribb. 
 Az ország középsı területeinek északi részén, amely a Kárpátok hegyeinek vonulatához 
délen csatlakozó Északi-középhegység által árnyékolt területet jelenti, tulajdonképpen 
rendszertelenné válik az uralkodó szél iránya. Ezen a hegyek által árnyékolt részen fellépı 
örvénylések a terület különbözı pontjain más-más irányú szeleket tesznek uralkodóvá. 
 Szélsebesség. Az irány mellett a szél másik fontos jellemzıje a szélsebesség. A 
szélsebesség mérésére korábban a nyomólapos szélzászlót alkalmazták, s a szél sebességét 
Beaufort-fokokban adták meg. Ez a mérési mód tekintélyes hibaforrást jelent, ezért a korábbi 
idıszakokban nehéz volt ezekbıl az adatokból a szélsebesség országos eloszlásáról és idıbeli 
változásairól megbízható képet kapni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 A fennálló nehézségek ellenére Bacsó (1946) készített elsıként ilyen térképet hazánkra 
vonatkozóan. A 8.11 ábra mutatja, hogy a legnagyobb szélsebességek az ország északnyugati 
területein fordulnak elı. Innen a Dunántúl déli területei, valamint az ország középsı része felé 
haladva a szélsebességek fokozatosan csökkennek. Ez annak tulajdonítható, hogy a Kárpát-
medencébe beáramló levegı sebességét a szők “Dévényi kapu” megnöveli, majd a 
medencében szétáramolva a levegı sebessége lecsökken. Hasonló történik az Erdıs Kárpátok 
felıl beáramló levegıvel is. Ezért a keleti országrészekben is a nagyobb szélsebességek a 
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jellemzık. S innen is az ország északi, középsı területei felé haladva a szélsebesség 
lecsökken. 
 
 Kérdések 
 
 1. Éghajlati szempontból melyek hazánk földrajzi jellemzıi? 
 2. Mi jellemzi az egyes meteorológiai elemek eloszlását hazánk területén? 


