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1Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, 

Mosonmagyaróvár 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A referencia evapotranszspiráció meghatározására elfogadott standard formula a FAO 

Penman-Monteith egyenlet. Ennek a formulának az a hátránya, hogy adatigényes. 

Számos meteorológiai megfigyelőhelyen nincsen sugárzás és szélmérés. Ennek a 

hiányosságnak a következménye,  hogy olyan formulákat dolgoztak ki, amelyekhez olyan 

elemek szükségesek a legtöbb megfigyelőhelyen mérnek. Az egyik ilyen elem a 

hőmérséklet.  

Ezért Hargreaves és Samani (1982) kidolgozott egy olyan formulát, amely alapvetően 

a hőmérsékletre és az extraterresztriális sugárzásra épül. Mivel a hőmérsékletet a 

meteorológiai megfigyelések kezdetétől mérik, formulájuk lehetővé teszi hosszú 

párolgási idősorok előállítását is. 

Meghatároztuk hazai adatokon a párolgási értékeket a Hargeaves-Samani formulával. 

A formulával kapott adatokat Szarvason liziméterrel és A-káddal mért adatokkal és a 

FAO Penman-Monteith formulával hasonlítottuk össze, Mosonmagyaróváron pedig A-

kád adatokkal és FAO Penman-Monteith formulával számított értékekkel. A kapott 

eredmények alapján a Hargreaves-Samani formula hazánkban is használható. 

Kulcsszavak: referencia evapotranszspiráció, hőmérsékleti ingás, extraterresztriális 

sugárzás, verifikáció. 

 

BEVEZETÉS 

 

A párolgás meghatározására kidolgozott formulák többsége  a kezdetektől empirikus 

formula volt (Thonthwaite 1948; Blaney és Criddle 1950). Magyarországi adatok alapján 
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Antal (1966; 1968), Dunay et al. (1968;1969) és Szász (1973) dolgoztak ki a párolgás 

meghatározására szolgáló empirikus formulákat. E formulák előnye, hogy az adott 

területre, ahol kidolgozták, jó eredményeket adnak, más területre azonban csak kalibrálás 

után alkalmazhatók. Penman (1948) volt az első, aki fizikailag megalapozott félempirikus 

formula segítségével határozta meg, hogy közvetlenül a vízfelszínről mennyi vizet képes 

elpárologtatni a légkör. A párolgás meghatározásánál egyrészt a törekvés arra irányult, 

hogy lehetőleg fizikailag minél megalapozottabb formulát dolgozzanak ki, másrészt, 

hogy a párolgási formula olyan felszínre vonatkozzon, amely a különböző éghajlati 

viszonyok között referenciafelszínnek tekinthető. Végül ezek a törekvések egy a FAO 

(Food and Agricultural Organization of the United Nations) által létre hozott nemzetközi 

bizottság (Allen et al. 1998) és az Egyesült Államokban létrehozott bizottság (ASCE-

EWRI Task Comitee Report  2005) által javasolt hipotetikus referenciafelszín (rögzített 

paraméterekkel rendelkező fűfelszín) meghatározásával és az e felszínre módosított 

Penman-Monteith formula kidolgozásával végződtek. Ez a hipotetikus referenciafelszínre 

vonatkozó módosított Penman-Monteith formula nemzetközileg elfogadottá vált, mivel 

különböző éghajlati viszonyok között azonos referenciafelszínre vonatkozóan képes 

kifejezni a levegő párologtató képességét.    

Az elméleti kérdések ebben a formában történő megoldása megmutatta, hogy a levegő 

párologtató képessége a napsugárzás párolgásra rendelkezésre álló energiájától, a 

hőmérséklettől, a levegő vízgőztartalmától (a telítési hiánytól) és a szélsebességtől függ. 

Ezek az adatok viszont térben és időben nem mindenütt állnak rendelkezésre. Lényegében 

a hőmérséklet az, amelyet a meteorológiai mérések kezdete óta rendszeresen mérnek a 

különböző megfigyelőhelyeken, mivel a hőmérő könnyen beszerezhető műszer és a 

mérése is egyszerű. 

Felmerült tehát az igény egy olyan módszer kidolgozására, amely a levegő párologtató 

képességét a legtöbb helyen időben és térben rendelkezésre álló hőmérsékleti adatok 

alapján képes meghatározni. E probléma megoldására jött létre a Hargreaves és Samani 

(1982) által kidolgozott eljárás. 

 

ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

Az evapotranszspiráció meghatározásánál ugyanis az egyik probléma, hogy vannak 

olyan meteorológiai állomások, ahol a globálsugárzás, a relatív nedvesség és/vagy a 
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szélsebesség adatai nem állnak rendelkezésre. Hargreaves és Samani (1982) ugyanakkor 

azt tapasztalta, hogy a sugárzás és a hőmérséklet az a két elem, amely nagymértékben 

befolyásolja a párolgást. 

Ezt figyelembe véve a következő összefüggést határozták meg: 

 

 𝐸𝑇0 = 0,0135 · 𝑅𝑔𝑙 · (𝑇 + 17,8) (1) 

 

ahol ET0 az evapotranszspiráció, Rgl a globálsugárzás és T a hőmérséklet. Azt is 

megállapították azonban, hogy a globálsugárzás hőmérsékleti adatokból is 

meghatározható a következő formában: 

 

 𝑅𝑔𝑙 = 𝑘(𝑇) · (𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛)
0,5 · 𝑅𝑚𝑎𝑥  (2) 

 

ahol Rgl a globálsugárzás, k(T) empirikus együttható, amelynek értéke, a szárazföldek 

belsejében 0,16, tengerparti területeken pedig 0,19 (Hargreaves 1994), Tmax a maximum 

hőmérséklet, Tmin a minimum hőmérséklet, Rmax pedig a Napból a légkör felszínére érkező 

extraterresztriális sugárzás. 

Az (1) egyenletet a (2) összefüggésbe behelyettesítve és a k(T) értéket 0,16-nak véve 

(Hargreaves 1994; Allen et al.1998) kapjuk, hogy 

 

 𝐸𝑇0 = 0,0022 · 𝑅𝑔𝑙 · (𝑇 + 17,8) · √(𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛) (3) 

 

Hargreaves és Samani (1985) javasolta, hogy a koefficiens értékét növeljük 0,0023-ra, 

ezért a (3) összefüggést így írhatjuk (Hargreaves és Allen 2003): 

 

                     𝐸𝑇𝐻𝑆 = 0,0023 · (𝑇𝑘 + 17,8) · √(𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛)·(0,408·𝑅𝑚𝑎𝑥)  (4) 

 

ahol ETHS a Hargreaves-Samani formulával meghatározott referencia 

evapotranszspiráció (mm/nap), Tk a napi középhőmérséklet (oC), Tmax a napi maximum 

hőmérséklet (oC), Tmin a napi minimum hőmérséklet (oC) és Rmax a potenciális 

(extraterresztriális) sugárzás (MJ·m-2). 
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1.ábra: A meteorológiai megfigyelőhelyek. 

Figure1: Meteorological stations. 

 

Az ország 21 megfigyelőhelyére kiszámítottuk a referencia evapotranszspirációt a 

Hargreaves-Samani módszerrel. A megfigyelőhelyek megyénként egy reprezentatív 

meteorológiai állomást jelentenek, kiegészítve két további hellyel, Mosonmagyaróvárral 

és Szarvassal, ahol kísérleti jelleggel is folytak mérések közvetlenül a 

növényállományokban, ezért e két állomáson folyó kísérletek adatait verifikálási célokra 

is felhasználtuk különböző vizsgálatok során. A meteorológiai állomások elhelyezkedését 

az 1. ábra mutatja. A vizsgálati időszak a 20. század 1971-2000 közötti utolsó 30 éve. 

A Hargreaves-Samani módszert először a szarvasi kompenzációs liziméterekkel történő 

mérések havi adatai alapján verifikáljuk. S megvizsgáljuk azt is, hogy hogyan 

kapcsolódnak a különböző felszínekről történő párolgás adataihoz. 

Azután a Hargreaves-Samani formulát összehasonlítjuk mosonmagyaróvári A-kád 

mérések adataival,  és a FAO Penman-Monteith (FAO-PM) formulával az 1971-2000 

közötti időszakra vonatkozóan, amikor a FAO Penman-Monteith formulához szükséges 

adatok is rendelkezésre állnak. A FAO Penman-Monteith formula egy hipotetikus 

felszínre vonatkozóan adja meg a referencia evapotranszspirációt, amely ezért az adott 

helyen az éghajlati hatást jelenti, így a Hargreaves-Samani formulával kapott értéket is 
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annál pontosabbnak tekintjük, minél kevésbé tér el a FAO-PM referencia 

evapotranszspiráció értékétől. 

A különböző evapotranszspirációs mérések mérési hibával terheltek, a 

különbözőképpen meghatározott evapotranszspiráció számítási módszerek pedig 

egyaránt, a referenciaként választott növény tulajdonságaitól függenek, ezért célszerű 

volt referencia felszínként egy hipotetikus fűfelszínt választani, amelynek tulajdonságai 

minden helyen ugyanazok és ezért egy ilyen felszínről történő párolgás alapvetően az 

adott hely éghajlati viszonyinak a hatását fejezi ki. A hipotetikus referencia felszín egy 

olyan fűtakaró, amely egyenletesen nyírt 12 cm magasságú, teljesen borítja a felszínt, a 

ráeső sugárzás 23%-át visszaveri (albedója 0,23), a felszíni ellenállása 70 s/m és az alatta 

lévő talaj kedvező vízellátottságú. Egy ilyen felszínről történő evapotranszspiráció 

meghatározására nemzetközi vizsgálatok alapján a Penman-Monteith módszert fogadták 

el (Jensen et al. 1990; Allen et al. 1998).  

A Penman-Monteith formula egy nemzetközi bizottság (Allen et al. 1998) által 

elfogadott formája: 

 𝐸𝑇𝑟𝑒𝑓 =
0,408·𝛥·(𝑅𝑛−𝐺)+𝛾·

900

𝑇+273
·𝑢2·(𝑒𝑠−𝑒𝑎)

𝛥+𝛾(1+0,34·𝑢2)
 (5)  

 

ahol ETref referencia evapotranszspiráció (mm nap-1), 

 Δ hőmérséklet-vízgőznyomás görbe meredeksége (MJ m-2 nap-1), 

 G talajba vezetett hőenergia (MJ m-2 nap-1), 

 γ pszichrometrikus konstans (kPa °C-1), 

 T napi közepes léghőmérséklet (°C), 

 u2 szélsebesség 2 m magasságban (m s-1), 

 es telítési gőznyomás (kPa), 

 ea tényleges gőznyomás (kPa), 

 es-ea telítési hiány (kPa). 

 

Amennyiben a Hargreaves-Samani formulát a növények vízfogyasztásának, 

vízhasznosításának és öntözővíz szükségletének meghatározására is használni kívánjuk, 

akkor a formulát az adott helyre vonatkozóan kalibrálni kell a következő formában: 

 

 𝐸𝑇𝑟𝑒𝑓 = 𝑎 + 𝑏·𝐸𝑇𝐻𝑆  (6) 

 

ahol ETref  a FAO Penman-Monteith formulával meghatározott referencia 

evapotranszspiráció, az a és b empirikus konstansok, amelyeket regressziós 
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összefüggéssel határozunk meg, ETHS pedig a Hargreaves módszerrel meghatározott 

referencia evapotranszspiráció.   

Két módszert úgy is összehasonlíthatunk, hogy a kettő arányát határozzuk meg egy 

együtthatóval, jelen esetben ez így írható: 

 

 
𝐹𝐴𝑂−𝑃𝑀 𝐸𝑇

𝐸𝑇𝐻𝑆
= 𝑘𝐻𝑆 (7) 

 

Ezt az arányossági együtthatót az év minden egyes napjára meghatározhatjuk.  

 

EREDMÉNYEK 

 

A Hargreaves-Samani formula verifikálása szarvasi adatokon 

Meghatároztuk a Hargreaves-Samani formulával a referencia evapotranszspiráció havi 

értékeit Szarvasra az 1965 április és október közötti időszakra és összehasonlítottuk a 

különböző felszínek liziméterrel mért havi adataival.  

 

 
2. ábra: A Hargreaves-Samani módszerrel számított adatok és a kompenzációs 

liziméterrel mért adatok (Antal 1966;1968) összehasonlítása különböző 

felszíneken. 

Figure 2:Comparison of values calculated by Hargreaves-Samani method and 

measured data by compensatory lysimeter in different surfaces. 

A referencia evapotranszspiráció meghatározása referencia felszín alapján történik. Az 

egyik választott referencia felszín a fűtakaró, a másik a lucerna (Allen et al. 1998). A 
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fűtakaró referencia felszínként történő alkalmazása a szakirodalomban az általánosan 

elterjedt. Ezért a Hargreaves-Samani módszerrel kapott adatokat a szarvasi 

kompenzásciós liziméterrel mért (Antal 1966;1968) fűfelszínről történő párolgás 

adataival hasonlítottuk össze. Az összehasonlítás havi adatok alapján történt. Az 

eredményeket a 2. ábrában mutatjuk be. 

Az 2. ábrán látható, hogy a fűtakaró párolgása a júniusi csapadékmaximum idején 

lecsökken a többi felszín párolgásához képest. A havi párolgásmennyiség kisebb lett 

júniusban, mint májusban volt. A vízfelszín esetében pedig a május havi és a június havi 

összeg alig tér el egymástól. Érdekesség, hogy a csupasz talajfelszín párolgásában nem 

jelentkezik a június havi csapadékmaximum idején a visszaesés, s a havi értékei és a 

Hargreaves-Samani módszerrel számított értékek között minden hónapban jó egyezés 

látszik. 

A szarvasi havi adatokon alapján végzett összehasonlítás azt mutatja, hogy a különböző 

felszínek párolgása a meteorológiai elemek hatására sem egyformán reagál. Míg a 

fűfelszín érzékenyen reagált a júniusi nedvességváltozásra, addig a csupasz talaj és a 

vízfelszín inkább a besugárzás és a hőmérséklet hatását követte.  

A szarvasi liziméterrel mért havi adatok alapján történt összehasonlító vizsgálat azt 

mutatja, hogy az egyes felszínek és a Hargreaves-Samani formulával számított 

evapotranszspiráció jó egyezést mutat. A havi adatok alakulása követi a sugárzás és a 

hőmérséklet évi menetét (Varga-Haszonits et al. 2015). 

 

  



Az evapotranszspiráció meghatározása Hargreaves–Samani módszerrel magyarországi adatokon  

148 

1.táblázat: A különböző felszíneken mért és a FAO-PM ETref formulával 

meghatározott és a Hargreaves-Samani formulával számított lineáris 

összefüggések determinációs együtthatói (r2) havi átlagok alapján. 

Table 1: Determination coefficients (r2) of  relationships between data mesured 

by lysimeters in different surfaces, data of A-pan, data of FAO PM ET and data 

calculated by Hargreaves-Samani formula. 

Párolgás r2 

Szarvas 

Csupasz talaj 0,92 

Fűfelszín 0,86 

Vízfelszín 0,92 

Mosonmagyaróvár 

A-kád 0,92 

FAO-PM ETref 0,93 

 

A Hargreaves-Samani formula verifikálása mosonmagyaróvári A-kád adatokon 

A szarvasi liziméteres adatokkal történő összehasonlítás után vizsgáljuk meg 

mosonmagyaróvári 5 évi (1996-2000)  A-kád adatokkal milyen kapcsolatot mutat a 

Hargreaves-Samani formulával meghatározott párolgás.  

 

 
3. ábra: Összefüggés a Hargreaves-Samani formulával meghatározott párolgás 

(ETHS) és az A-kád párolgás között. 

Figure 3: Relationship between the values determined by Hargreaves-Samani 

formula and values measured by A-pan. 

y = 0,8407x + 0,7996

R² = 0,79

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

A
-k

á
d

 (
m

m
/n

a
p

)

ETHS (mm/nap)

Mosonmagyaróvár

1995-2000



VARGA-HASZONITS Z. – SZALKA É. – KALOCSAI R. 
 

149 

 
4. ábra: Az A-kád párolgás és a Hargreaves-Samani formulával számított párolgás 

évi menete. 

Figure 4: Annual course of values determined by Hargreaves-Samani formula and 

A-pan. 

 

A két adatsor közötti lineáris összefüggést a 3. ábrán láthatjuk. Szemmel is jól 

érzékelhető, hogy bár a pontfelhő vonulása jól mutatja a két adatsor közötti kapcsolatot 

(az egyik adatsor alacsony és magas értékei a másik adatsor alacsony és magas értékeivel 

párosulnak), az egyes pontok az egyenes vonal körül kissé lazán csoportosulnak. Ezt 

mutatja a 0,79 értékű determinációs együttható is. 

A 4. ábra az A-kád párolgás és a Hargreaves-Samani formulával számított párolgás 

(ETHS) évi menetét mutatja. Láthatjuk az ábrán, hogy a kevéssé szoros összefüggés 

ellenére az ETHS és az A-kád párolgás szorosan együtt változik, csupán a tavaszi 

időszakban – a folyamatosan emelkedő hőmérsékletek idején –  a nagyobb hőkapacitású 

víz lassabban melegszik, mint a levegő hőmérséklete. 

 

A Hargreaves-Samani formulával számított és a FAO PM formulával számított 

párolgási értékek összehasonlítása mosonmagyaróvári adatokon 

Hasonlóképpen elvégeztük az összehasonlítást mosonmagyaróvári adatok alapján a 

Hargreaves-Samani formulával számított párolgási értékek és a FAO Penman-Monteith 

formulával számított párolgási értékek között. A vizsgálat 30 évi (1971-2000) napi 

átlagok alapján készült.  A két adatsor közötti összefüggést az 5. ábrán mutatjuk be. 
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5. ábra: Összefüggés a FAO Penman-Monteith formulával számított 

és a Hargreaves-Samani formulával számított párolgási adatsorok között. 

Figure 5: Relationship between data series of evapotranspiration calculated by FAO 

Penman-Monteith formula and by Hargreaves-Samani formula. 

 

Az ábrában feltüntetett összefüggésből látható, hogy a két formulával számított 

párolgási értékek között nagyon szoros az összefüggés. Az egyes pontok szorosan az 

összefüggést jelentő lineáris vonal körül helyezkednek el.   

Természetesen azt is meg kell vizsgálnunk, hogy az év folyamán a két formulával 

számított párolgási értékek változásai egymáshoz képest hogyan alakulnak. Ezt a 6. 

ábrából láthatjuk. A két formulával számított értékek az év folyamán párhuzamosan 

változnak. A Hargreaves-Samani formula az év hideg időszakán (november és február 

között) alig különbözik az etalonnak tekinthető FAO PM ET értékektől. A tavaszi 

hónapoktól kezdve azonban túlbecsüli a párolgást. A párolgás túlbecslése 

legerőteljesebben a nyári hónapokban mutatkozik meg. Majd az ősz felé haladva a 

túlbecslés értéke folyamatosan csökken, s az ősz végén a két érték ismét alig különbözik 

egymástól.   
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6. ábra: A FAO PM ET és a Hargreaves-Samani formulával meghatározott ET évi 

menete. 

Figure 6: Annaual course of FAO PM ET and of Hargreaves-Samani ET. 

 

Ez azt jelenti, hogy ha a Hargreaves-Samani formulát gyakorlati célokra szeretnénk 

használni, akkor azt kalibrálni kell. A kalibrált Hargreaves-Samani formula azzal az 

előnnyel jár, hogy hőmérsékleti adatokból és a könnyen előállítható extraterresztriális 

sugárzás adataiból kellő pontossággal meghatározhatjuk a növények vízfogyasztását és 

az öntözővízszükségletet. 

Fontos lehet a különböző formulák összehasonlításánál, hogy az évek közötti 

változások hogyan alakulnak. Ezért a 7. ábrán a párolgás 30 évi ingadozását  a két 

formulával számított értékek alapján a 20.század három utolsó évtizedére vonatkozóan 

vizsgáltuk meg.  
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7. ábra: A Hargreaves-Samani formulával és a FAO PM formulával meghatározott 

évi párolgási összegek. 

Figure 7: Annual amounts of evapotranspiration determined by Hargreaves-Samani 

formula nad by FAO PM formula. 

 

A 7. ábrán látható, hogy az 1970-es években, amikor az évi középhőmérsékletek 

emelkedése volt tapasztalható, jelentős különbség mutatkozott a kétféle párolgás 

meghatározás között. A FAO PM ET értékeit etalonnak tekintve, szemmel láthatóan a 

Hargreaves-Samani formula magasabb értékeket mutat. Az 1980-as és 1990-es években 

ez abban mutatkozik meg, hogy a FAO PM ET 750 mm-es évi érték körül ingadoznak, a 

HS ET értékei pedig 850 mm évi érték körül. Ezt mindenképpen szem előtt kell tartani a 

gyakorlati célú felhasználásoknál és a klímaváltozással kapcsolatos elemzéseknél is. 

Mindkét esetben célszerű a HS ET kalibrált változatát használni. 

 

A Hargreaves-Samani módszerrel meghatározott evapotranszspiráció havi és évi 

értékei 

Magyarország 21 meteorológiai megfigyelő állomására – amelynek térbeli 

elhelyezkedését az 1.ábrán láthatjuk – meghatároztuk az eredeti Hargreaves-Samani 

formulával a havi és évi párolgási értékeket nem korlátozott vízellátás mellett. (2. 
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táblázat). Az előzőekben már felhívtuk a figyelmet arra, hogy a nem kalibrált Hargreaves-

Samni formulával nem korlátozott vízellátás esetére meghatározott értékek a FAO PM 

ET párolgási értékeihez képest, különösen a nyári hónapokban jelentősen felülbecsülik a 

napi párolgást.  

A 2. táblázat adatai jól mutatják a párolgás területi eloszlását hazánkban. A párolgás 

minimuma a Hargreaves-Samani formula szerint a legtöbb hazai megfigyelőhelyen 

decemberre esik. meg kell azonban jegyeznünk, hogy a decemberi és januári átlagos 

párolgási adatok között mindössze 1-2 mm különbség van. Januártól az egész ország 

területén emelkednek a havi párolgási összegek. A három nyári hónapban: júniusban, 

júliusban és augusztusban a havi összegek meghaladják a 100 mm-t. A maximum július 

hónapban következik be. Innentől a havi párolgási összegek fokozatosan csökkennek az 

évvégi minimum értékekig. 

A havi minimumok december és január hónapokban egyaránt mindenütt 10 és 15 mm 

közöttiek. A maximum értékek júliusban 148 és 163 mm között változnak.  

Az évi összegek különösen magasak: 850 és 962 mm közötti értékeik vannak.  
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2. táblázat: A Hargreaves-Samani módszerrel meghatározott evapotranszpiráció havi és 

évi értékei 

Table 2: Monthly and annual amounts of evapotranspiration determined by 

Hargreaves-Samani method. 

 
 

EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE, KÖVETKEZTETÉSEK 

 

A Hargreaves-Samani formula alkalmazásában az egyik probléma a globálsugárzás napi 

hőmérsékleti  ingás (Tmax – Tmin) alapján történő meghatározása. A k(T) koefficiens értékére 

szárazföld belső területeire 0,16-ot, a tengerparti területekre 0,19-et javasolt Hargreaves 

(1994).    Javaslatát Allen et al. (1998) megerősítette. A napi hőmérsékleti különbség 

változása azonban Samani (2004) szerint befolyásolja a k(T) együttható értékének alakulását 

és ezen keresztül az evapotranszspirációnak a formulával történő meghatározásának a 

pontosságát is.  

Számításainkban a javasolt 0,16 értéket használtuk. Ez a probléma azonban lokális 

kalibráció alapján áthidalható, mert a k(T) értéke az adott helyre vonatkozóan a (2) 

összefüggés alapján meghatározható, ugyanis 
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Balassagyarmat 11 21 49 85 130 143 154 136 85 47 18 10 889

Békéscaba 13 24 55 90 133 147 161 141 94 55 22 12 947

Bp-Pestszentlőrinc 12 22 50 83 124 138 150 132 85 48 19 11 874

Debrecen 12 22 52 85 128 142 154 136 89 51 20 11 902

Győr 12 23 50 83 130 139 152 132 84 48 19 11 883

Iregszemcse 14 24 53 86 127 141 154 137 89 52 22 12 911

Kaposvár 14 25 53 84 126 138 152 136 89 52 22 13 904

Kecskemét 13 24 53 87 129 144 157 138 90 52 21 12 920

Kompolt 11 21 49 83 123 139 153 132 86 47 18 10 872

Martonvásár 12 22 51 83 125 139 148 140 87 49 19 11 886

Miskolc 11 21 50 84 126 139 152 132 85 47 18 10 875

Mosonmagyaróvár 12 21 47 80 123 136 149 129 80 45 18 10 850

Nyíregyháza 11 21 50 84 122 141 152 133 86 48 19 10 877

Pápa 13 23 50 81 123 136 151 131 83 48 20 11 870

Pécs 14 24 53 83 123 136 152 133 88 52 22 13 893

Szarvas 13 23 54 87 128 142 157 136 92 53 21 11 917

Szeged 14 25 59 87 134 148 163 144 96 56 23 13 962

Szolnok 12 22 53 85 125 140 155 134 89 51 20 11 897

Szombathely 13 24 52 84 125 137 152 132 85 49 20 12 885

Tatabánya 13 23 52 85 128 141 156 136 87 49 20 11 901

Zalaegerszeg 14 25 53 84 122 144 153 134 86 50 21 12 898

Átlag 13 23 52 84 126 140 154 135 87 50 20 11 896

Maximum 14 25 59 90 134 148 163 144 96 56 23 13 962

Minimum 11 21 47 80 122 136 148 129 80 45 18 10 850

Területi ingás 3 4 12 10 12 12 15 15 16 11 5 3 112
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𝑘(𝑇) =
𝑅𝑔𝑙

(𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛)
0,5 · 𝑅𝑚𝑎𝑥

 

 

 

A Hargreaves-Samani formulának előnye, hogy hőmérsékleti adatokból és a Napból 

érkező sugárzás (extraterresztriális sugárzás) adataiból egyszerűen előállítható. A formulával 

kapott párolgási adatok pedig jó egyezést mutatnak a liziméterrel és az A-káddal mért 

adatokkal, valamint az etalonként is használható FAO Penman-Monteith formulával kapott 

adatokkal. 

Ha az éghajlatváltozás hatását kívánjuk elemezni, akkor hosszú éghajlati adatsorokra van 

szükségünk. A legtöbb meteorológiai mérőállomáson azonban időben a kezdetek felé 

visszamenve többnyire a hőmérsékleti mérési adatok azok, amelyek rendelkezésre állnak. 

Ezért hosszú párolgási adatsorok vizsgálata csak hőmérsékletre alapozott formulákkal 

lehetséges. Ebben az esetben kiemelkedő szerepe van a Hargreaves-Samani formulának. 

 

DETERMINATION OF REFERENCIA EEVAPOTRANSPIRATION USING 

HARGREAVES AND SAMANI METHOD IN HUNGARIAN DATABASE 

 

ZOLTÁN VARGA-HASZONITS – ÉVA SZALKA – RENÁTÓ KALOCSAI  
1Széchényi University, Faculty of Agricultural and Food Sciences,  

Mosonmagyaróvár 

 

SUMMARY 

 

The FAO Penman-Monteith formula formula is generally accepted for determinig 

reference evapotranspiration. This formula needs numerous data (radiation, water vapour 

deficit, windspeed) which are not measured in all meteorological station. Consequently it 

was necessary to elaborate formulae that are based such elements which are measured in 

most places. Temperature is such an element.  

Hargreaves and Samani has build up a formula based only on temperature and 

extraterresztrial radiation.  

Considering the above mentioned we determined the evaporation using Hargreaves-

Samani formula on a data base in our country. Temperature is measured from the begining 

of meteorological measurement therefore it make possible to produce long time series for 

evaporation. 
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Hargreaves-Samani formula has been used for determining evapotranspiration in our 

country. The values of this formula were compared to lysimeter data nad to A-pan data as 

weel as to the values of FAO Penman-Monteith equation in Szarvas and to A-pan data and 

to values of Fao Penman Monteith equation in Mosonmagyaróvár. The results of comaprison 

show that this method is applicable in our country too. 

Keywords: reference evapotranspiration, temperature range, extraterrestrial radiation, 

verification. 
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