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Meteorológiai helyzet és előrejelzés 

Az előző héten a pénteket, a szombatot és a vasárnapot is napos, többnyire csapadékmentes 

idő jellemezte, csak a vízgyűjtők (Rába, Mura) külföldi területein esett területi átlagban 10 

mm csapadék, a Zala vízgyűjtőn pedig 1-5 mm közötti csapadék hullott összesen a három nap 

alatt.  A hét elején, a hétfői és a keddi napokon csapadékmentes idő volt jellemző. Szerdán 

délután azonban ismét több helyen alakult ki kisebb eső, zápor. Szerda délutántól csütörtök 

estig mindhárom vízgyűjtőre területi átlagban 5 mm körüli csapadék hullott. A napi maximum 

hőmérsékletek szombaton még + 8 °C és + 12 °C között alakultak, majd vasárnaptól lehűlés 

kezdődött, és a napi maximumok már csak + 3 °C és + 7 °C között voltak. Hajnalonta (-) 2 °C 

és + 3 °C közé süllyedt a levegő hőmérséklete. Az OVSZ számításai szerint a Mura-Letenye 

szelvényéig számított hóban tárolt vízkészlet a sokéves átlag 43%-a. 

 

A vízgyűjtő területeinken ma és a hétvégén változóan felhős időre számíthatunk, több órás 

napsütéssel, számottevő csapadék nem várható. Vasárnap estétől erősen megnövekszik a 

felhőzet és egészen jövő hét közepéig több hullámban lehet számítani csapadékra a vízgyűjtő 

területeken. A csapadék formáját tekintve lehet eső, zápor, de helyenként akár havas eső, hó is 

kialakulhat. A jelenlegi mennyiségi előrejelzések szerint vasárnap délutántól szerda estig 

összesen 10-15 mm közötti csapadékmennyiséget jeleznek előre, azonban az előrejelzések a 

szokásosnál nagyobb bizonytalansággal terheltek. Vasárnapig a legmagasabb nappali 

hőmérsékletek + 9 °C és + 13 °C között alakulnak, majd hétfőtől lehűlés következik és + 3 °C 

és + 7 °C közé csökken a hőmérséklet. A napi minimum hőmérsékletek általában fagypont 

körül lesznek. Jövő héten mérsékelten szeles időre számíthatunk, ugyanakkor szerdán kissé 

megerősödik szél. 

 

Hidrológiai helyzet és várható vízjárás 

Az elmúlt héten vízfolyásainkat stagnáló vízjárás jellemezte.   

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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