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SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi TanszékSZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék

((PP)) MMAGYARORSZÁGAGYARORSZÁG ÉGHAJLATAÉGHAJLATA

Magyarország éghajlatát meghatározó tényezőkMagyarország éghajlatát meghatározó tényezők

A tengerszint feletti magasság /domborzat/A tengerszint feletti magasság /domborzat/

A légkörzés hatása /légköri akciócentrumok/A légkörzés hatása /légköri akciócentrumok/

A sugárzást felfogó felszín sajátossága /A sugárzást felfogó felszín sajátossága /albedóalbedó//

A földrajzi szélesség szerinti napsugárzás energiahozamaA földrajzi szélesség szerinti napsugárzás energiahozama
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1. A légkörzés hatása /légköri akciócentrumok/1. A légkörzés hatása /légköri akciócentrumok/
Szárazföldi, sarki légtömegSzárazföldi, sarki légtömeg /kontinentális arktikus//kontinentális arktikus/
Származási hely: Grönland, ÉSzármazási hely: Grönland, É--SkandináviaSkandinávia
10 10 –– 15 15 C°C°--osos lehűléslehűlés

SarkiSarki--tengeri légtömegtengeri légtömeg //maritimmaritim arktikus/arktikus/

Származási hely: Európa északi szigetei, NorvégSzármazási hely: Európa északi szigetei, Norvég--tenger, Jegestenger, Jeges--tengertenger
Minden évszakban Minden évszakban jelentős lehűlés 15 jelentős lehűlés 15 –– 20 C°20 C°
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PolárisPoláris--tengeri légtömegtengeri légtömeg //maritimmaritim polarispolaris//
Származási hely: Az AtlantiSzármazási hely: Az Atlanti--óceán északi medencéjeóceán északi medencéje
Télen: enyheTélen: enyhe, , páradúspáradús, , Nyáron: hűvösNyáron: hűvös, , páradúspáradús

PolárisPoláris--szárazföldi légtömegszárazföldi légtömeg

Származási hely: Származási hely: KeletKelet--EurópaiEurópai--SíkságSíkság
5 5 –– 15 15 C°C°--osos hőcsökkenéshőcsökkenés, , szárazszáraz
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Szubtrópusi légtömegSzubtrópusi légtömeg

Származási hely: ÉSzármazási hely: É--Afrika, KisAfrika, Kis--Ázsia, délÁzsia, dél--európai félszigetekeurópai félszigetek
Télen: 15 C°, nyáron: 5 Télen: 15 C°, nyáron: 5 –– 10 10 C°C°--osos felmelegedésfelmelegedés

2. A tengerszint feletti magasság, domborzat2. A tengerszint feletti magasság, domborzat
Az ország területének:Az ország területének:

Több mint fele síkság /200 m alatt/Több mint fele síkság /200 m alatt/

2%2%--a van csak 400 m feletta van csak 400 m felett

Kisebb változásokat eredményez csak.Kisebb változásokat eredményez csak.
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2. Az éghajlati elemek idő2. Az éghajlati elemek idő-- és térbeli jellemzőiés térbeli jellemzői
42004200--4600 MJm4600 MJm--22((11) ) GlobGlobáálsuglsugáárzrzááss

~~3°3°

200200--250 MJm250 MJm--2 2 

sugárzáskülönbségsugárzáskülönbség
A A globglobáálsuglsugáárzrzááss éévi vi áátlagos tlagos éértrtééke Magyarorszke Magyarorszáágon [MJmgon [MJm--22]]

A napfénytartam évi maximális összege:A napfénytartam évi maximális összege:

((22) ) NapfNapféénytartamnytartam
4448 óra/év4448 óra/évA 47,5°A 47,5°--os szélességi körön aos szélességi körön a csillagászatilag lehetséges napfénytartam:csillagászatilag lehetséges napfénytartam:

2496 óra 1950, Kecskemét2496 óra 1950, Kecskemét

A napfénytartam átlagos évi összege:A napfénytartam átlagos évi összege: Mosonmagyaróváron: Mosonmagyaróváron: 1915 óra/év1915 óra/év
Szeged: Szeged: 2102 óra/év2102 óra/év

A napfénytartam évi minimális összege:A napfénytartam évi minimális összege: 1398 óra 1972, Sopron1398 óra 1972, Sopron

A leghosszabb “napsütésnélküli” időszak:A leghosszabb “napsütésnélküli” időszak: 35 nap 1978. okt. 3135 nap 1978. okt. 31--dec. 4.,dec. 4., SzegedSzeged

Az Az áátlagos tlagos éévi vi 
napfnapféénytartam nytartam 
MagyarorszMagyarorszáágon [gon [óóra]ra]
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((33) ) FelhFelhőőzetzet
A felhőzet mennyiségének évi átlaga:A felhőzet mennyiségének évi átlaga:
Mosonmagyaróváron:Mosonmagyaróváron:
KékestetőnKékestetőn::

61%61%
53%53%

A felhA felhőőzet zet éévi vi áátlagos artlagos aráánya Magyarorsznya Magyarorszáágon [%]gon [%] ((PPééczelyczely))

((44) ) LLééggááramlramlááss
KKüüllöönbnböözzőő szszéélirliráányok relatnyok relatíív gyakorisv gyakorisáága [%]ga [%]

Az uralkodAz uralkodóó szszéélirliráányok Magyarorsznyok Magyarorszáágon gon ((PPééczelyczely))

A legerősebb MÉRT szélsebességek:A legerősebb MÉRT szélsebességek:

44,5 m/s 44,5 m/s 1988. augusztus 3. Szarvas1988. augusztus 3. Szarvas
44,3 m/s44,3 m/s 1993. június 12. 191993. június 12. 19::22, Szeged22, Szeged

1519119788914Eger

1384226732512Nyíregyháza

613814121051715Békéscsaba

517111016116815Szeged

2026106785810Budapest

256291882723Zalaegerszeg

197719822927Szombathely

103576918447Mosonmagyaróvár
SzélcsendÉNYNYDNYDDKKÉKÉ
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Az uralkodAz uralkodóó szszéélirliráányok gyakorisnyok gyakorisáága Magyarorszga Magyarorszáág ng nééhháány vny váárosrosáábanban

A kA küüllöönbnböözzőő szszéélsebesslsebesséégek gyakorisgek gyakorisáága Magyarorszga Magyarorszáág ng nééhháány vny váárosrosáábanban
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((55) A ) A leveglevegőő hhőőmméérsrséékleteklete
A léghőmérséklet évi középértéke (1961A léghőmérséklet évi középértéke (1961--1990)1990) Kékestetőn:Kékestetőn: 5,4 C°5,4 C°

Mosonmagyaróváron:Mosonmagyaróváron: 9,7 C°9,7 C°
Szeged:Szeged: 10,5 C°10,5 C°

Az Az éévi kvi köözzééphphőőmméérsrséékletklet MagyarorszMagyarorszáágon [gon [°°C]C]

A legalacsonyabb évi középhőmérséklet:A legalacsonyabb évi középhőmérséklet:
A legmagasabb évi középhőmérséklet:A legmagasabb évi középhőmérséklet:
Abszolút maximális hőmérséklet:Abszolút maximális hőmérséklet:
Abszolút minimális hőmérséklet:Abszolút minimális hőmérséklet:
A hőmérséklet abszolút ingása: 76,3 C°A hőmérséklet abszolút ingása: 76,3 C°

7,4 C° 1908, Zalaegerszeg7,4 C° 1908, Zalaegerszeg
13,5 C° 1934, 1983, Szeged13,5 C° 1934, 1983, Szeged
41,3 C°, 1950. július 5. Pécs41,3 C°, 1950. július 5. Pécs
--35,0 C°, 1940. február 16. 35,0 C°, 1940. február 16. GörömbölypusztaGörömbölypuszta

A minimA minimáális hlis hőőmméérsrséékletek kletek áátlaga [tlaga [°°C]C]
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A maximA maximáális hlis hőőmméérsrséékletek kletek áátlaga [tlaga [°°C]C]

Az abszolAz abszolúút maximt maximáális hlis hőőmméérsrséékletek [kletek [°°C]C]
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Az abszolAz abszolúút minimt minimáális hlis hőőmméérsrséékletek [kletek [°°C]C]

A nyA nyáári napok szri napok szááma [nap]ma [nap]

Nyári nap: Nyári nap: TTmaxmax ≥≥ 2525°°CC
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A hA hőősséégnapok szgnapok szááma [nap]ma [nap]

Hőségnap: Hőségnap: TTmaxmax ≥≥ 3030°°CC

A fagyos napok szA fagyos napok szááma [nap]ma [nap]

Fagyos nap: Fagyos nap: TTminmin ≤≤ 00°°CC
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A tA tééli napok szli napok szááma [nap]ma [nap]

Téli nap: Téli nap: TTmaxmax ≤≤ 00°°CC

((55) ) CsapadCsapadéékk
A csapadék átlagos évi összege:A csapadék átlagos évi összege: Kékestetőn:Kékestetőn: 837 mm,837 mm,

Szeged:Szeged: 495 mm,495 mm,

Az éviAz évi csapadcsapadéék k öösszeg [mm]sszeg [mm]
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A 24 A 24 óórráás csapads csapadéékköösszeg abszolsszeg abszolúút maximumai [mm]t maximumai [mm]

Havas napok Havas napok éévi szvi szááma [nap]ma [nap]

Havas nap: Havas nap: a csapadék hó alakjában hull a csapadék hó alakjában hull 
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HHóótakartakaróós napok s napok éévi szvi szááma [nap]ma [nap]

Hótakarós nap: Hótakarós nap: hótakaró található a felszínen hótakaró található a felszínen 

Magyarország éghajlati beosztásaMagyarország éghajlati beosztása

EurEuróópa pa ééghajlati ghajlati öövezetei a mvezetei a móódosdosíított tott TrewarthaTrewartha--fféélele felosztfelosztáás szerint: s szerint: (6a) meleg nyar(6a) meleg nyarúú mediterrmediterráán n 
ééghajlat; ghajlat; (8) enyhe tel(8) enyhe telűű óóceceááni ni ééghajlat; (9) ghajlat; (9) nedves kontinentnedves kontinentáális lis ééghajlat hosszabb meleg ghajlat hosszabb meleg éévszakkalvszakkal; ; 

(10) (10) nedves kontinentnedves kontinentáális lis ééghajlat rghajlat röövidebb meleg videbb meleg éévszakkalvszakkal éés hideg ts hideg tééllel; (11) llel; (11) mméérsrséékelt kelt öövi sztyepp vi sztyepp 
ééghajlatghajlat; ; (17) hegyvid(17) hegyvidééki ki ééghajlat ghajlat 
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Magyarország éghajlati körzeteiMagyarország éghajlati körzetei

Alapja az Alapja az ariditásiariditási index:index:

pL
QH
v ⋅

=
*

Q*Q* -- sugárzási mérleg, hazánkban átlagosan: 1760 MJmsugárzási mérleg, hazánkban átlagosan: 1760 MJm--22évév--11, ezért, ezért

p
H

⋅
=

5,2
1760

p p -- a csapadék átlagos évi összegea csapadék átlagos évi összege

HőtényezőHőtényező: a nyári félév v. vegetációs időszak (április: a nyári félév v. vegetációs időszak (április--szeptember) átlagos hőmérséklete.szeptember) átlagos hőmérséklete.

VízellátottságVízellátottság

HőellátottságHőellátottság

Vízellátottság:Vízellátottság:
nedves nedves H<0,85H<0,85
mérsékelten nedves mérsékelten nedves 0,85<H<10,85<H<1
mérsékelten száraz mérsékelten száraz 1<H<1,151<H<1,15
száraz száraz 1,15<H1,15<H

HőellátottságHőellátottság::
meleg meleg 17,5 °C < t17,5 °C < tvv
mérsékelten meleg mérsékelten meleg 16,5 °C <t16,5 °C <tvv<17,5 °C<17,5 °C
mérsékelten hűvös mérsékelten hűvös 15,0 °C< t15,0 °C< tvv<16,5 °C<16,5 °C
hűvös hűvös ttvv<15,0 °C<15,0 °C

MagyarorszMagyarorszáág g ééghajlati kghajlati köörzetei: (a) meleg: (1) meleg rzetei: (a) meleg: (1) meleg –– szszááraz, (2) meleg raz, (2) meleg –– mméérsrséékelten szkelten szááraz, (3) meleg raz, (3) meleg ––
mméérsrséékelten nedves; (b) mkelten nedves; (b) méérsrséékelten meleg: (4) mkelten meleg: (4) méérsrséékelten meleg kelten meleg –– szszááraz, (5) mraz, (5) méérsrséékelten meleg kelten meleg ––
mméérsrséékelten szkelten szááraz, (6) mraz, (6) méérsrséékelten meleg kelten meleg –– mméérsrséékelten nedves, (7) mkelten nedves, (7) méérsrséékelten meleg kelten meleg –– nedves; (c) nedves; (c) 

mméérsrséékelten hkelten hűűvvöös: (8) ms: (8) méérsrséékelten hkelten hűűvvöös s –– nedves, (9) mnedves, (9) méérsrséékelten hkelten hűűvvöös s –– szszááraz, (10) mraz, (10) méérsrséékelten hkelten hűűvvöös s ––
mméérsrséékelten szkelten szááraz, (11) mraz, (11) méérsrséékelten hkelten hűűvvöös s –– mméérsrséékelten nedves; (d) hkelten nedves; (d) hűűvvöös: (12) hs: (12) hűűvvöös s –– nedvesnedves
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Az Az ééves ves áátlaghtlaghőőmméérsrsééklet vklet vááltozltozáása Magyarorszsa Magyarorszáágon, 1975gon, 1975--20042004

Magyarország éghajlatának változásaMagyarország éghajlatának változása

Az Az ééves csapadves csapadéékköösszeg vsszeg vááltozltozáása Magyarorszsa Magyarorszáágon, 1951gon, 1951--20042004


