
Egyházasrádóc időjárása - 2018. július 

Havi átlaghőmérséklet: 21,73 °C 

Havi csapadékösszeg: 54,0 mm 

 

Júliusban többnyire mérsékelten meleg, száraz időjárásban volt részünk, a hónap végén 

azonban tartós hőség vette kezdetét. A június 30-án érkezett lehűlés nyomán a hónap első 

napjai hűvös időt hoztak. 1-jén a 8,9 °C-os minimumot 22,8 °C-os maximum, míg 2-án a 

7,1 °C-os minimumot 24,1 °C-os maximum követte. Az utóbbi lett a hónap legalacsonyabb 

hőmérsékleti értéke is. Ezután azonban gyors melegedés zajlott le, így 5-én már 30,3 °C-os 

csúcsértéket mérhettünk, és 4-étől (egészen a hónap végéig) 15 °C körül alakultak a 

minimumok. 5-én egy gyenge hidegfront vonult át, melyből akkor 3 mm, míg mögötte 

másnap 5 mm csapadék hullott zápor, zivatar formájában. 6-án egy napra jelentősebben 

visszaesett a hőmérséklet, nem volt melegebb 23 °C-nál (a 24,6 °C-os napi csúcsérték még 

előző este állt be), de a következő napokban visszatértek a 25 °C feletti maximumok. 10-én 

érkezett a következő hidegfront, melyet ismét zivatar, és ezúttal már jelentős, 13,5 mm 

csapadék kísért. Ezzel ez lett július legcsapadékosabb napja. A frontot követően 11-én csak 

21,0 °C, míg  12-én 24,3 °C volt délután, és az előbbi napon még 4 mm eső is esett. 13-án 

viszont egy tartós nyári periódus kezdődött el, melynek során a hónap végéig (illetve egészen 

augusztus 25-éig) egyik nap sem fordult elő 25,0 °C alatti maximum-hőmérséklet. Az első 

napokban még változékonyabb maradt az idő, 13-án, 14-én és 15-én is előfordult zápor, 14-én 

pedig zivatar is. Ezen a napon Egyházasrádóctól délnyugatra két szupercella is elhaladt. 13-án 

egy épp felettünk átvonuló zápornak köszönhetően 9,5 mm csapadék hullott, míg a 14-ei 

csapadékösszeg 2,5 mm lett, 15-én viszont már nem volt mérhető mennyiség. Ezt követően 

22-éig száraz napok következtek, és a hőmérséklet lassacskán emelkedett, 21-én délután 

hosszú idő után újból 30 °C felett alakult a csúcsérték. 22-én érkezett az újabb hidegfront, 

melyhez kapcsolódva délután egy kisebb zivatartömb vonult át, 12 mm csapadékot 

eredményezve. Másnap a déli órákig még 4,5 mm csapadék hullott eső, záporeső révén, 

délután azonban csökkent a felhőzet, és a hőmérséklet éppen elérte a 25,0 °C-ot. Ezután a 

hónapban már nem fordult elő csapadék, de 26-án és 27-én a közelben kialakuló zivatarokból 

lehetett dörgéseket hallani. A száraz idő mellett melegedés is érkezett, így július utolsó napja 

meghozta a kánikulát (ami aztán augusztus nagy részében kitartott). Az utolsó 4 napon már 

30 °C fölött tetőzött a hőmérséklet. A havi maximumot 29-én és 30-án mérhettük 32,8 °C-kal, 

de 31-én is csak 0,1 °C-kal maradt el ettől a hőmérséklet.  



Nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tm 8,9 7,1 11,5 17,1 15,3 16,9 17,3 13,9 13,3 13,3 

Tx 22,8 24,1 27,1 28,4 30,3 24,7 26,8 26,3 28,1 28,7 

Cs - - - - 3,0 5,0 - - - 13,5 

IJ - - - -  
 

- - -  

 

ÁF           

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

Szl 21 19 15 17 31 17 34 33 27 21 

Szi É D D D 
D/ 

Ny 
É É É É 

DK/ 

É 

Nap 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Tm 15,2 15,3 12,9 14,1 13,3 12,9 14,8 13,8 17,1 13,3 

Tx 21,0 24,3 28,3 28,5 27,1 28,4 27,9 29,5 29,1 29,9 

Cs 4,0 - 9,5 2,5 nyom - - nyom - - 

IJ  -    - -  - - 

ÁF           

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

Szl 21 21 13 12 16 13 36 33 35 15 

Szi É D 
D/ 

ÉK 
vált. 

É/ 
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D/ 

É 
ÉNy ÉNy É 

É/ 
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Nap 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Tm 15,3 17,4 17,2 17,4 14,6 16,8 15,4 17,4 17,8 17,8 16,8 

Tx 30,4 26,8 25,0 28,9 29,1 29,1 29,9 30,4 32,8 32,8 32,7 

Cs - 12,0 4,5 - - - - - - - - 

IJ -   - -   - - - - 

ÁF            

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

Szl 32 22 39 33 32 29 21 20 21 37 32 

Szi D 
D/ 

É 
É É É É ÉK D 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 
    

 


