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Időben és térben reprezentatív adatbázis:
http://www.met.hu/en/omsz/rendezvenyek/homogenization_and_interpolation/software/

MASHv3.03
(Multiple Analysis of Series for Homogenization; Szentimrey, T.)
Havi és napi adatsorok homogenizálása, ellenőrzése, pótlása

MISHv1.03
(Meteorological Interpolation based on Surface Homogenized Data 
Basis; Szentimrey, T. and Bihari, Z.)
Éghajlati statisztikai paraméterek modellezése, homogenizált 
adatsorok térbeli interpolálása

http://www.met.hu/en/omsz/rendezvenyek/homogenization_and_interpolation/software/


2022. év
(havi középhőmérséklet és csapadék anomáliák az 1991–
2020-as átlaghoz képest)

*okt. 24-ig



2022. nyár (országos átlagban a legmelegebb 1901 óta) 

2022 2014
forrás: worldview.earthdata.nasa.gov



Csapadék 2022-ben (okt. 24-ig)



Éves csapadékösszeg 1901–2021



Éves csapadékösszeg néhány száraz évben 1901 óta



Leghosszabb száraz időszak (évente) 



Leghosszabb száraz időszakok néhány évben 1901 óta



Tartós szárazság és a Fertő
• XVI sz. második felében hirtelen nagyon leapadt a víz, a bécsi piacról 

elmaradt a fertői hal
• XVII sz. közepén újra elöntötte a víz csaknem egész árterületét, 1683-

ban azonban a Bécs felé nyomuló törökök szinte száraz lábbal keltek át 
a tavon

• 1730-as évek végén kiszáradt, pár évvel később már kiáradt
• 1786-ban 515 km2-re nőtt, majdnem kétszerese volt a mainak
• 1801-ben kicsi volt a tó, 1804-ben rövid időre megáradt, majd ismét 

apadt és 1811 és 1813 között kiszáradt
• Az 1830-as évek szárazságában majdnem egészen kiszáradt
• 1853-ban igen magas volt a vízállás, ettől fogva fokozatosan apadni 

kezdett, majd 1865 és 1870 között teljesen kiszáradt.
• Teljes kiszáradások átlagosan 100–120 évente

Jelentősebb apadások az utolsó kiszáradás óta:
• 1935, 1949, 1961, 2022

forrás: wienerzeitung.at

Bécsi napilapok 1961-ben:
„Nur mehr 10 Jahre Neusiedler 

See?“

forrás: magazin.wienmuseum.at

1949

2022



Az 1860-as évek száraz időszaka (Buda)
Csapadék
• Átlagos éves csapadék: 413 mm

(1991–2020-as átlag: 526 mm)
• A legszárazabb évek: 1863, 1865
Hőmérséklet
• A legmelegebb év: 1863
• A telek hidegek voltak, nyáron gyakori 

volt a hőség

Az április–szeptember időszak:
• 53%-ban száraz, 8%-ban csapadékos, 

39%-ban átlagos
• 41%-ban meleg, 34%-ban hűvös, 

25%-ban átlagos

középhőmérséklet
anomália

relatív gyakoriság
(1861-1866)

+2°C felett 11%

+1és +2°C között 16%

+0,5 és +1,0°C között 10%

+/–0,5°C (átlagos) 21%

–0,5 és –1°C között 7%

–1 és –2°C között 10%

–2°C alatt 25%

csapadék
anomália

relatív gyakoriság
(1861-1866)

–100 és –75% között 14%

–75 és –50% között 21%

–50 és –25% között 14%

+/–25% (átlagos) 36%

+25 és +50% között 8%

+50 és +75% között 3%

+75% felett 4%



Az 1860-as évek szárazsága és a Balaton
Cholnoky Jenő (1918): A Balaton hidrografiájából:

• 1863-ban megint süllyedt a víz. Észrevették már akkor is, hogy ezt az apadást a párolgás 
okozta, mert hisz a víz az elmúlt év legnagyobb részében el volt zárva.

• 1865. októberében kinyitották a zsilipet és folyamatosan folyt a víz a csatornán. A 
szabályozást teljesen sikerültnek tartották.

• 1866-ban azonban a víz a megállapított 0 vízszint alá süllyedt 45 centiméterrel. A halak 
kezdtek kipusztulni, a nádasok kiszáradtak. A déli parton, az abráziós partszegélyen 
egészen szárazra került a tófenék és a homok egészen betemette a parti földeket és még 
a vasúti közlekedést is megakasztotta. Mintha valami homoksivatagon járt volna a vasút, 
hatalmas buckák másztak föl a töltésre, a berkek tökéletesen szárazra jutottak, a nádasok 
ropogva égtek le. 

• Ekkor kezdték el egyes hangok az eddig magasztalt zsilipet szidni. Ekkor kezdődött a 
jelszó:

„lopják a Balatont" ! 



Az 1860-as évek szárazsága és a Balaton

• De a hetvenes évek végén, már 1877-ben is, de különösen 1879-ben annyira megáradt, 
hogy 1,93 méter magasan állt a 0 cm fölött! Persze nagy kárt tett, még a füredi sétatérre is 
kiöntött s még két és fél évig nem apadt le 1,40 méter alá!

• Természetesen megint volt nagy lárma:

„Kiöntenek bennünket, mint az ürgét", „puskaport a zsilipnek!"

• A hetvenes évek elején elég 
”becsületesen” viselkedett a tó, nem 

mutatott valami túlnagy 
ingadozásokat.

forrás: hydroinfo.hu



Szárazságok az 1860-as évek előtt
• 1830-as évek: legaszályosabb év és legforróbb nyár: 1834

• szárazság + hőhullámok májustól szeptemberig
Buda-Gellérthegy: Az idei nyárnak közönséges bélyege: az aszály és forróság nem csak el nem 
változott július hónapban, sőt inkább nagyobb mértékben tűnt elő. 40 év alatt ily forró július 
nem volt.

• 1794: egy rendkívül forró és aszályos év
• Ez év nyarának tartós szárazsága különösen a Délvidéken igen szűk termést adott. Ezt 

követően egyes déli megyékben felélték a kenyérkészletet.
• Kiskunhalas: 1794 nyarán oly rendkívüli szárazság és hőség perzselte fel a határt, hogy 

1795 tavaszán kenyeret kellett kiosztani a nyomorgó szegényebb néposztály között.
• Rábakovácsi: Oly nagy nálunk a szárazság, amilyenre senki sem emlékszik. A szőlő is mind 

megfonnyad, s répa és káposzta se lesz… Marhavész is nagyon pusztít.

• 1730-as évek:
• 1737, Sopron: Ez is száraz év volt és a nyár aszályos. A Fertő-tó már oly kicsiny lett, hogy 

csak itt-ott látszott egy-egy pocsolya. Egy bodnármester augusztus 10-én gyalogszerrel 
ment át a „tavon”.



1540
• Rendkívül forró és aszályos év Közép-, Dél- és Nyugat-Európában. 

Többfelé már 1539 is nagyon száraz volt.

• Zürichben február 19. és szeptember 19. között csak 4-szer esett, 
Regensburgban márciustól július végéig egyszer sem volt eső, 
úgyszintén Milánóban is 5 hónapon át teljes szárazság uralkodott.

• Lotharingiában június 10-én arattak, Ulmban június 29-én. Augsburgban 
júliusban volt édes szőlő. A bor rendkívül erős volt. Belgiumban 
augusztusra véget ért a gabona- és szőlőszüret.

• Angliában a cseresznye májusban, a szőlő júliusban érett és oly mértékű 
volt a szárazság, hogy a kutak, források, folyók kiszáradtak. A Temze 
annyira kiszáradt, hogy a sós tengervíz a londoni híd fölé nyomult fel.

• Őszi másodvirágzásból még második cseresznyeszüretre is volt idő 
Lindauban [Boden-tó].

forrás: buergerspital.de



Köszönöm a figyelmet!


