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Globális felszínhőmérséklet eltérése 
az 1991-2020-as normáltól 2022-ben

Globálisan 

▪ az 5. legmelegebb év

▪ 0,3 °C-kal haladta 

meg az 1991-2020-as 

normált

Európában

▪ A 2. legmelegebb év

▪ legmelegebb nyár 



Évi középhőmérséklet Magyarországon a 
2022-es évben

Évi középhőmérséklet 

országos átlaga: 

11,83°C

Anomália [°C]





Évi középhőmérséklet országos 
átlagának alakulása 1901-2022 között



Havi középhőmérséklet eltérése 
2022-ben az 1991-2020-es átlagtól
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A napi középhőmérséklet országos átlagai 
2022-ben és az 1991-2020-as normál

Hőhullámok

Tavaszi fagyok

Enyhe
évkezdet

Hosszú 
vénasszonyok 

nyara

Enyhe
év vége



Tavaszi fagyos napok számának 
alakulása 1901-2022 között



Hőhullámos napok (Ta ≥ 25°C) száma 
2022-ben és az 1901–2022-es időszakban



Évi csapadékösszeg 2022-ben és az
1991-2020-as átlagtól vett eltérés

Anomália [%]

Évi országos csapadékösszeg: 497 mm

Évi csapadékösszeg 

országos átlagban 

497 mm

A legmagasabb évi 

csapadékösszeg 

799,8 mm 
Csörnyeföld

A legkevesebb évi 
csapadékösszeg 

308,7 mm

Szolnok repülőtér



Évi csapadékösszeg országos 
átlagának alakulása 1901-2022 között



Csapadékösszeg változása 1901-2022

Év

Tél Tavasz

Nyár Ősz
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Globálsugárzás

2022. év



Magyarországon a 2022-es év a 3.
legmelegebb és a 17. legszárazabb 1901 óta

Tél      +1,8 °C

Téli napok száma ↓-16 nap

Zord napok száma ↓-6 nap

Csapadékos napok száma: ↓-3 nap

Tavasz  –0,5°C
Fagyos napok száma ↑+13 nap

Nyári napok száma átlagos
Csapadékos napok száma: ↓-6 nap

Nyár +2,0°C

Nyári napok száma ↑+19 nap

Hőség napok száma ↑+20 nap

Forró napok száma ↑+8 nap

Csapadékos napok száma: ↓-4 nap

Ősz +0,8°C 

Fagyos napok száma ↓-8 nap

Nyári napok száma ↓-3 nap

Csapadékos napok száma: ↑+6 nap

Rangsor: 3.

+1,1 °C

A eltérések az 1991-2020-es országos átlaghoz viszonyítva vannak megadva



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!
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