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Meteorológiai helyzet és előrejelzés 

Az előző hét végét, a szombatot és a vasárnapot is napos, többnyire csapadékmentes idő 

jellemezte, csak a vízgyűjtők (Rába, Mura) külföldi területein esett területi átlagban 5 -10 mm 

csapadék, a Zala vízgyűjtő csapadékmentes volt. A magas nappali középhőmérsékletek miatt 

a csapadék nagy része eső formájában hullott le. Hétfőtől csütörtökig napi szinten csak 

jelentéktelen (1mm alatti) mennyiségű csapadék hullott, szintén a külföldi vízgyűjtőkre. 

Magyar területen csapadékmentes volt a hét. A Napi maximum hőmérsékletek az évszakban 

jellemző értékektől eltérve + 12 °C és + 20 °C között alakultak, hajnalonta pedig (-) 1 °C és + 

7 °C közé hűlt le a levegő. Az OVSZ számításai szerint a Mura-Letenye szelvényéig számított 

hóban tárolt vízkészlet a sokéves átlag 49%-a. 

 

A jelenlegi előrejelzések szerint a hétvégére egy hullámzó frontrendszer éri el a térséget, 

erősen felhős vagy borult égbolt mellett többfelé számíthatunk eső, záporeső kialakulására. 

Pénteken, szombaton, illetve vasárnap mindhárom vízgyűjtőn összesen 5-15 mm csapadék 

hullhat le területi átlagban, ennek egy része vegyes halmazállapotú csapadék, esetleg hó 

formájában. A jövő hét elején, hétfőn, kedden és szerdán azonban számottevő csapadékra már 

nem számíthatunk, többnyire száraz idő lesz jellemző. Pénteken a napi maximum 

hőmérsékletek + 9 °C és + 14 °C között alakulhatnak, ugyanakkor szombaton egy hidegfront 

éri el hazánkat, így a napi maximumok + 2 °C és + 8 °C közé csökkenhetnek. A késő esti, 

hajnali órákban visszatérhetnek a fagypont alatti hőmérsékletek, a napi minimum értékek (-) 3 

°C és (-) 5 °C között ingadozhatnak. Jövő héten mérsékelten szeles idő lesz jellemző, időként 

erősebb széllökésekkel. 

 

Hidrológiai helyzet és várható vízjárás 

Az elmúlt egy hétben vízfolyásainkon stagnálás vagy lassú apadás volt tapasztalható. 

A jelenlegi előrejelzések beválása esetén a csapadékkal terhelt vízfolyásainkon a jövő héten 

sem várhatóak jelentős vízszintemelkedések. 

 
A hidrometeorológiai helyzet alakulását folyamatosan figyelemmel kísérjük, szükség esetén 
hidrometeorológiai tájékoztatót készítünk.  
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