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2007 időjárása 
 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat február közepén tartotta meg konferenciáját a 
2007-es év időjárásáról és annak a környezetünkre, életünkre gyakorolt hatásai-
ról. Számos szakterület képviselője értékelte az előző időszak időjárásával össze-
függő statisztikai adatokat és hatásokat, és hasonlította össze azt a korábbi évek 
során tapasztaltakkal. 

Többen 2006 őszét is bevették az értékelésbe, hiszen a 2007 augusztusáig tartó 
időszak hazánk legmelegebb 12 hónapos időszaka volt, az átlagos havi középhő-
mérséklet folyamatosan több fokkal meghaladta a sokévi átlagot, és összességé-
ben 2,5 fokkal volt melegebb annál.  

 

2006–2007 tele a sok-
évi átlagnál 2,8 fokkal 
volt melegebb, és így 
a legenyhébb tél volt a 
vizsgálatok 1901-es 
megkezdése óta. 2007 
tavasza és nyara 2,5, 
illetve 2,4 fokkal ha-
ladta meg a sokévi át-
lagot és ezzel megsze-
rezték a 2. legmele-
gebb évszak címét. 
2007 ősze és az azt 
követő tél első része 
azonban már némi le-
hűlést eredményezett, 
hiszen az ősz 0,8 fok-
kal hűvösebb volt a várhatónál. A hatások eredőjeként a 2007-es év középhőmér-
séklete 11,8ºC volt, ami 1,5 fokkal haladja meg egy átlagos év adatát (lásd: 1. 
ábra, az 1971–2000 év adatai alapján). A hőmérséklet azonban az ország egyes 
részein  2–2,5 fokkal haladta meg a sokévi átlagot.  

A konferencián elhangzott, hogy 2000 óta minden nyáron az 1961–1990 évek át-
lagánál magasabb átlaghőmérséklet alakult ki. 2007-ben megdőlt a melegrekord 
is, hiszen Kiskunhalason július 20-án 41,9ºC-ot mértek. A legnagyobb abszolút 
hőingás eredménye (vagyis az egy mérőhelyen mért legalacsonyabb és legmaga-
sabb hőmérséklet különbsége) is „javult”, hiszen 2007-ben már ez az adat Baján 
elérte a 75,1 fokot. 

Budapesten 2007 előtt sosem mértek 5 napon keresztül 30ºC feletti napi átlago-
kat. Egy 8 napos periódusban a napi átlagok meghaladták a 27ºC hőmérsékletet, 
ennél hosszabb kánikulát már 1994-ben is mértek 11 nappal. 



www.levego.hu 2 

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

1901 1906 1911 1916 1921 1926 1931 1936 1941 1946 1951 1956 1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006

OMSZ

 

1. ábra: Az éves középhőmérséklet országos átlagainak anomáliái (°C), a tízéves mozgó átlag (piros vo-
nal) és az illesztett lineáris trend (sárga), 1901–2007. Az értékeket a 1971–2000-es periódushoz viszo-
nyítva. 

A hőhullámok idején a legmagasabb hőmérsékletek Budapest belső és külső része-
in azonosak voltak, azonban a külvárosokban a hőmérséklet a reggeli időszakokra 
nagyobb mértékben csökkent, ezáltal valamelyest mérsékelve az emberek szerve-
zetének terhelését. A napi átlagos hőmérséklet emelkedésével nőtt a napi elhalá-
lozások száma is. Az adatok alapján a 30ºC-nál melegebb átlaghőmérsékletű na-
pokon az elhalálozások száma a szokásos értéknél 50–55 százalékkal magasabb 
volt, sőt egy napon annak kétszeresét is megközelítette. 

Érdekes adat, hogy a legalacsonyabb napfénytartamot 1975 órával Kalocsán mér-
ték. 

A 2006. augusztus 20-i vihar után 2007-ben még erősebb széllökések érkeztek, 
Budapesten a széllökések legnagyobb sebessége elérte a 32,9, illetve a 33,5 m/s-
ot. A korábbi tapasztalati adatok alapján, ezen értékek statisztikai visszatérési ide-
je mintegy 20-50 év lehet. 

A csapadék összességében átlagos volt, de az évi 611 milliméter számos szélsősé-
get rejtett magában. Hiszen például a termesztett növények sikeres keléséhez 
szükséges áprilisi esők gyakorlatilag elmaradtak, az átlagos csapadék ebben a hó-
napban 10 milliméter alatt volt, egyes helyeken egy csepp eső sem esett. A népi 
mondás szerint a májusi eső aranyat ér, és bár az átlagosnál több csapadék esett 
ebben a hónapban, a növények és a természet ennek kevés hasznát látta a sok 
hirtelen zápor és zivatar, valamint az egyes területeket sújtó jégesők miatt. Ösz-
szességében az évszakok közül egyedül az ősz csapadékmennyisége haladta meg 
az átlagos értékeket, de ezzel sikerült 0,7 százalékkal az évi csapadékösszeget is 
a sokévi átlag fölé vinnie. A csapadékeloszlás szinte minden szempontból káros 
területi és intenzitásbeli; szeszélyességének szélsőségeit jól szemlélteti, hogy a 
Bakonyszőcsön mért legmagasabb csapadékérték (1011 milliméter) több mint 2,5-
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ször magasabb a Sátoraljaújhelyen mért 393 milliméternél. A 24 órás legmaga-
sabb csapadékadat Szegedhez kötődik (75,2 milliméter  május 6-án). 

Az összegyűlő hómennyiség az előző teleken igen alacsony volt hazánkban, a vize-
ink szempontjából kiemelt fontosságú környező országok hegyvidékeiben szintén 
a kicsi volt a hó mennyisége, ami a sokévi átlag felét jelenti. Nagy folyóink vízjá-
rása kiegyensúlyozott volt, csak kisebb árhullámok alakultak ki. Érdekesség, hogy 
míg Vásárosnaménynál a Tisza vízhozama 5 százalékkal meghaladta a referencia-
értéket (az 1961–90-es időszak átlaga) Szegednél már annak csak 80 százalékát 
érte el. 

A Balaton vízállása 2007-ben az optimálishoz közel alakult. A 2003-ban tapasztalt 
mélypont után a tó 2005-re feltöltődött, 2006 végén és 2007 tavaszán rövid ideig 
a maximális szabályozási szint feletti volt a vízmélység. Ennek eredményeként a 
nagy nyári forróság és a júliusi 130 milliméteres vízvesztés ellenére sem alakult ki 
túl alacsony vízszint. 

Országos átlagban a nyári hónapokra mérsékelt-erős aszály jelentkezett elsősor-
ban a magas hőmérsékleti értékeknek köszönhetően (a nyugati országrészeken 
kismértékű aszály sem alakult ki). Az 1971–2000. évek átlagához viszonyítva 
2007-re mintegy 2 méterrel csökkent a talajvízszint a Duna-Tisza közi területeken, 
ezzel szemben a Közép-Tiszavidéken közel 1 méteres emelkedést tapasztaltak a 
szakemberek. 

A természet és a mezőgazdaság szempontjából az átlagos évekhez képest maga-
sabb csapadékösszegek ellenére is időszakosan vízhiány alakult ki az ország egyes 
részein. Ez részben annak volt köszönhető, hogy a megelőző év (2006) őszén és 
telén a talajok a megszokottól eltérően nem tudtak elég nedvességet magukba 
szívni, így kiszáradva várták a 2007-es évet. A helyzeten sokat rontott a gyakorla-
tilag csapadékmentes április, illetve a sokévi átlagot meghaladó hőmérséklet, ami 
jelentősen fokozta a párolgást. Az őszi és téli csapadékosabb időszak kedvező ha-
tása a növények szempontjából már csak 2008-ban jelentkezhet. 

A növények és a mezőgazdaság szempontjából igen kedvezőtlen volt a májusi 
(egyes helyeken  mínusz 6ºC-os) fagy, ez a jelenség azonban csak az északkeleti 
országrészt érintette, hiszen aznap reggel a délnyugaton 10 fokkal melegebb volt. 

A kelési időszakban (2006 ősze, 2007 áprilisa) csapadékhiánnyal sújtott növények 
csak gyengén fejlődtek, a hiányos állományok nem kedveztek a gombabetegségek 
kialakulásának. A meleg, száraz időszakok a kártevők egy részének szintén nem 
kedveztek, a mediterrán eredetű rovarok, levéltetvek, atkák és a rágcsálók állo-
mánya és kártétele azonban a korábbi évekhez képest jelentősen emelkedett. A 
termesztett növények mellett a parlagfű-állományok is megsínylették a forró nya-
rat, így a korábbi évekhez képest lényegesen alacsonyabb pollenkoncentrációk 
alakultak ki. A szakemberek tapasztalata alapján egyes területeken, ahol nyárra 
lekaszálták a parlagfüvet. ott a növény őszre új sarjakat hozott, viszont a kezelet-
len táblákon az aszályos nyári időjárás eredményeként gyakran a teljes növény 
elpusztult. 

A szárazság az erdőket is érintette, a mintegy 500 erdőtűzben (ami 2000 után a 
legmagasabb adat) egy év alatt a történelmünk folyamán legtöbb, összesen 4400 
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hektár erdő égett le. A tűzoltók munkáját nehezítették a gyakran kialakuló erős 
szél és csapadékmentes időszakok. A júliusi számokhoz hasonlóan nagy számban, 
a többi nyári hónapnál is gyakrabban alakult ki tűz március és április hónapokban. 

Budapest, 2008. április 20. 

 

Pál János 
Levegő Munkacsoport 

 
 
 
 


