
Egyházasrádóc időjárása - 2018. június 

Havi átlaghőmérséklet: 20,06 °C 

Havi csapadékösszeg: 106,5 mm 

 

Júniusban többnyire nyári meleg, ám hőségidőszakoktól mentes időjárásban volt részünk, 

kiadós csapadék mellett. A hónap első napjaiban még folytatódott a májusban jellemző 

záporos, zivataros időjárás. 8-áig minden nap előfordult zivatar a faluban vagy a közelében, és 

1-jén 4 mm, 2-án  2mm, 6-án 8,5 mm, 7-én pedig 1 mm csapadék hullott. 8-án egy hidegfront 

érkezett, amihez kapcsolódva éjszaka egy kiterjedt zivatarrendszer vonult át délnyugat felől. 

Ezt intenzív és tartós záporeső kísérte 33,5 mm csapadékot eredményezve, ami egyben a 

legnagyobb napi összeg lett a hónapban. A front előtt egységesen alakult a hőmérséklet, a 15-

16 °C körüli minimumokat 27 és 30 °C közötti maximumok követték, igaz a 30 °C-ot csak 

kerekítve érte el a hőmérséklet, vagyis hőségnap nem fordult elő. A frontot rövid és gyenge 

lehűlés követte, így 9-én ugyan nem volt melegebb 25,1 °C-nál, másnap délután viszont már 

újból 28,4 °C-ot, 11-én pedig 30,1 °C-ot mérhettünk. 12-én érkezett a következő hidegfront, 

de előtte a csúcsérték még elérte a 29,6 °C-ot, és ekkor volt a legenyhébb éjszaka is 

júniusban, csupán 17,8 °C-ig csökkent a hőmérséklet reggelre. A front előterében délután már 

elvonult a közelben két szupercella, majd este nyugat felől egy jól fejlett, vonalas 

zivatarrendszer érkezett, melyből 20 mm csapadék hullott. A frontálzóna még a következő két 

napon is a közelünkben hullámzott, így 13-án további 6 mm, 14-én pedig 4 mm eső esett. A 

jelentős csapadék mellé ezúttal markáns lehűlés is érkezett, így 14-én már nem lett melegebb 

19,9 °C-nál, az éjszakai minimumok ugyanakkor csak 1-2 °C-kal estek vissza néhány napra. 

A front elvonultával 20-áig száraz, sok napsütéssel tarkított időjárás következett, és gyorsan 

visszatért a nyári meleg. 20-án délután már 29,4 °C-os maximumot mérhetünk, másnap pedig 

egy újabb hidegfront előtt 30,6 °C-ig melegedett fel a levegő, ami a hónap legmagasabb 

értéke lett. A front este zivatarok kíséretében érkezett, majd csendes esőbe ment át a 

csapadék, a napi összeg 9,5 mm lett. A front mögött ismét jelentősen visszaesett a 

hőmérséklet. 22-én délután már csak 19 °C volt, a 25,6 °C-os napi maximum még előző este 

állt be, és a következő 3 nap is csak 20-21 °C-os csúcshőmérsékletet hozott. 23-ára virradóan 

pedig 7,2 °C-ig hűlt le a levegő, mely a hónap legalacsonyabb minimuma lett (mindössze 

2 nappal a havi csúcsérték után). A hűvösebb idő ráadásul már a hónap végéig kitartott, a 

legmagasabb maximum az időszakban a 29-ei 27,2 °C volt, és ezen kívül csak 30-án érte még 

el a hőmérséklet a 25 °C-ot. Mindemellett a 21-ei hidegfront mögött előbb egy északról 

érkező magassági hidegcsepp, majd egy keletről visszapörgő ciklon hatására 24-étől 28-áig 

minden nap előfordult több-kevesebb csapadék is, jellemzően eső, záporeső formájában, de 

26-án távoli dörgések is hallatszódtak. Az 5 nap csapadékösszege 18 mm lett.  



Nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tm 15,3 14,4 15,6 14,4 15,4 14,9 16,9 15,3 15,7 15,4 

Tx 29,6 27,6 27,4 28,3 28,7 29,1 25,9 28,8 25,1 28,4 

Cs 4,0 2,0 nyom - - 8,5 1,0 33,5 - - 

IJ         - - 

ÁF           

TfÁ           
Hv - - - - - - - - - - 

Szl 27 22 15 12 32 33 9 28 18 12 

Szi 
DK/ 

ÉNy 
ÉNy ÉNy ÉK É 

vált./ 

É 
vált. 

DK/ 

ÉNy 
vált. D 

Nap 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Tm 16,9 17,8 14,4 13,6 14,6 16,7 16,4 15,9 16,5 17,6 

Tx 30,1 29,6 23,1 19,9 21,9 26,8 27,8 27,0 27,6 29,4 

Cs - 20,0 6,0 4,0 - - - - - - 

IJ -    - - - - - - 

ÁF           

TfÁ           
Hv - - - - - - - - - - 

Szl 12 31 25 35 34 26 22 39 33 16 

Szi D 
ÉK/ 

DNy 

D/ 

É 
É É É É É É É/K 

Nap 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Tm 16,2 13,6 7,2 11,6 11,6 9,8 11,1 14,1 18,4 17,1 

Tx 30,6 25,6 20,1 20,5 20,5 24,1 22,2 22,0 27,2 25,8 

Cs 9,5 nyom - 6,5 1,5 1,5 7,5 1,0 - - 

IJ   -      - - 

ÁF           

TfF           
Hv - - - - - - - - - - 

Szl 39 31 25 18 21 31 35 27 38 33 

Szi 
D/ 

Ny 

É/ 

vált. 
É É É É É É É É 

 



 

 

Jelmagyarázat: 

Tm napi minimum-hőmérséklet (°C) 

Tx napi maximum-hőmérséklet (°C) 

Cs napi csapadékösszeg (mm) 

IJ az adott napon előfordult időjárási jelenségek 

ÁF napi átlagos felhőborítottság 

TfÁ talajfelszín állapota 

Hv hóvastagság (cm, reggel 7 órakor) 

Szl napi legnagyobb széllökés (km/h, 4 m magasan mérve) 

Szi napi leggyakoribb szélirány(ok) 

 

Felhőzet: 

      

derült 
gyengén 

felhős 

változó 

felhőzet 

közepesen 

felhős 
erősen felhős borult 

 

  



Időjárási jelenségek: 

      

eső havas eső havazás szitálás zápor hózápor 

      

dörgés 
zivatar 

záporesővel 

zivatar 

hózáporral 
jégeső köd zúzmarás köd 

      

ónos eső ónos szitálás fagyott eső 
távoli 

villámlás 

felhőtölcsér 

(tuba) 
tornádó 

 

 

Talajállapot: 

     

száraz nedves 
száraz, majd 

nedves 

nedves, majd 

száraz 
fagyott 

     

hólepel hófoltok 
fagyott, majd 

hólepel 

fagyott, majd 

hófoltok 

hólepel, majd 

fagyott 

     
hófoltok, majd 

fagyott 

hólepel, majd 

nedves 

hófoltok, majd 

nedves 

nedves, majd 

hólepel 

nedves, majd 

hófoltok 

     
hólepel, majd 

száraz 

hófoltok, majd 

száraz 

száraz, majd 

hólepel 

száraz, majd 

hófoltok 

hólepel, majd 

hófoltok 

 
    

hófoltok, majd 

hólepel 
    

 


