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Meteorológiai helyzet és előrejelzés 

Az elmúlt egy hétben folytatódott az előző héten megszokott időjárás. Továbbra is meleg, de labilis leve-

gő töltötte ki térségünket, melyből minden nap kialakultak záporok, zivatarok. Többfelé előfordult intenzív 

csapadékhullás, a csapadékterhelés rendkívül szeszélyes területi eloszlású volt. A csapadékok zöme a kül-

földi vízgyűjtőkön hullott. Területi átlagban naponta 5,0 mm körüli mennyiségek estek a vízgyűjtőkre, 

azonban lokálisan minden nap előfordultak ennél jelentősen nagyobb mennyiségek is (Rába és a Mura víz-

gyűjtőkön 25-80 mm-t is mértek, a Zala vízgyűjtőjén 10-30 mm közötti értékeket regisztráltak). A legmaga-

sabb nappali hőmérsékletek 26°C és 31°C között alakultak, hajnalonta általában 13°C és 18°C közé hűlt 

vissza a levegő. Gyenge volt a légmozgás, amely a zivatarok környezetében megerősödött. 

 

A meteorológiai előrejelzések szerint péntektől egészen jövő hét közepéig folytatódik az eddigi időjárás, 

a meleg, váltakozó nedvességtartalmú, labilis levegő miatt minden nap kialakulhatnak heves záporok, ziva-

tarok. A jelenlegi meteorológiai előrejelzések szerint, a vízgyűjtőkre területi átlagban nem várhatóak nagy 

mennyiségek (1-5 mm), de lokálisan bárhol leeshetnek ennél nagyobb mennyiségek is. Az előrejelzések 

szerint szerdán északnyugat felől pár fokkal hűvösebb levegő közelíti meg térségünket. A legmagasabb nap-

pali hőmérsékletek szerdáig 27°C és 31°C között, szerdától 22-25 °C között lesznek, a hajnali minimumok 

általában 16°C és 19°C között alakulnak. Változó irányú, mérsékelt légmozgás várható az elkövetkező na-

pokban, amely a zivatarok környezetében viharossá fokozódhat.  

 

Hidrológiai helyzet és várható vízjárás 

A lokálisan rövid idő alatt lehullott nagy csapadékok hatására péntektől szerdáig több hullámban alakul-

tak ki kisebb, 0,5-1 m körüli vízszintemelkedések a csapadékkal terhelt vízfolyásokon. A szerdai csapadé-

kok hatására a Rábán és a mellékvízfolyásain kisebb árhullámok alakultak ki, a csütörtök esti felhőszaka-

dások hatására újabb vízszintemelkedések történtek.  

Jelenleg a vízfolyásaink egy részén stagnáló és apadó a vízjárás, a csapadékkal terhelt vízfolyásokon ára-

dás tapasztalható.   

A meteorológiai előrejelzések beválása esetén kisebb vízszintemelkedésekre számítunk.  

 

A főbb vízfolyások vízállás adatai ma reggel 7:00 órakor: 

Vízfolyás  Állomás  [óra]  Vízállás [cm]  tendencia  

Rába Szentgotthárd 07:00 44 apad 

Rába Körmend 07:00 249 apad 

Rába Sárvár 07:00 26 árad 

Pinka Felsőcsatár 07:00 175 apad 

Répce Répcevis 07:00 81 enyhén árad 

Marcal Karakó 07:00 152 enyhén árad 

Zala Zalaegerszeg 07:00 58 stagnál 

Zala Zalaapáti 07:00 127 stagnál 

Mura Letenye 07:00 218 stagnál 

 

A hidrometeorológiai helyzet alakulását folyamatosan figyelemmel kísérjük, szükség esetén hidrometeo-

rológiai tájékoztatót készítünk. 
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