
Egyházasrádóc időjárása - 2019. január 

Havi átlaghőmérséklet: 0,02 °C 

Havi csapadékösszeg: 27,0 mm 

 

Január átlag körüli csapadékú, az átlagosnál kissé melegebb időt hozott. A hónap eleje 

változékony idővel telt, egymást érték az időjárási frontok, de ezek csak 0 és 3 mm közötti 

napi csapadékösszegeket eredményeztek. 1-jén egy hidegfront vonult át kisebb esőt, záport 

okozva, de ekkor még nem hűlt le a számottevően a levegő, a csúcshőmérséklet 6,5 °C volt, 

másnap pedig 5,8 °C-os maximumot mérhettünk. Akkor a délutáni órákban intenzív hózápor 

is előfordult, amit átmeneti hőmérséklet-csökkenés és rövid időre megmaradó vékony hólepel 

kísért. 3-án és 4-én már hűvösebb volt, és további hóesések is előfordultak, amiből 3-án ismét 

lepelnyi hó jött össze. 5-én egy melegfront érkezett, melyből délelőttig 3 cm hó esett. Később 

azonban 4 °C-ig enyhült az idő, a havat pedig eső váltotta fel, így a hótakaró estére elolvadt. 

6-án már hidegfronti hatás érvényesült, de csapadék ekkor nem hullott. 8-ára virradó éjszaka 

újabb melegfront hozott havazást, 1 cm-es hóréteget eredményezve. Mivel ekkor napközben 

csak 0,1 °C lett a maximum-hőmérséklet, a hó ezúttal 9-én délelőttig kitartott. 9-én 

átmenetileg ismét enyhébb idő lett, 5,4 °C-ig melegedett fel a levegő, de a következő két 

napon csak 2 °C-ot mérhettünk. Emellett 9-én és 10-én is előfordult kisebb havazás, hózápor, 

az előbbi napon még eső is. A minimumok ezekben a napokban -4 és +1 °C között alakultak, 

12-ére virradóan azonban a hideg levegő átmeneti nyugalomba jutásával -4,9 °C-ig csökkent a 

hőmérséklet. Napközben viszont délire forduló áramlással már enyhülés vette kezdetét, így a 

csúcsérték elérte a 6,8 °C-ot, 13-án és 14-én pedig már a 9-10 °C-ot is. Utóbbi napon egy 

hidegfront vonult át, mely mögött este egy viharos széllel érkező heves hózáporból 1 cm hó 

esett, majd a friss hótakaró és a leálló szél hatására 15-én reggel -5,7 °C-ot mérhettünk. Ekkor 

napközben sem volt melegebb 6,5 °C-nál, de a következő két napon visszatért az enyheség. A 

legmelegebb 17-én volt 12,8 °C-kal, mely egyben a havi csúcs is lett. Ez lett továbbá január 

legcsapadékosabb napja is, mivel egy éjjel érkező hidegfrontból másnap reggel 7-ig 7 mm eső 

esett (majd utána még további 1 mm). A frontot markáns lehűlés kísérte, így a 18-ai 8,1 °C-os 

maximum még előző este állt be, a következő napokban pedig már csak -3 és +3 °C között 

szóródtak a maximumok. 22-ére virradóan egy közeledő mediterrán ciklon előtt -6,1 °C-ig 

hűlt le a levegő, és délután is csak -1,2 °C-ig emelkedett a hőmérséklet, míg 23-án a -4,7 °C-

os minimumot -4,2 °C-os csúcsérték követte. A ciklonból 23-án reggelig 3 cm, majd 

napközben további 1 cm hó esett. A kialakult hótakaró ezt követően ugyan kissé olvadozott, 

tömörödött, de 28-áig összefüggő maradt, hófoltok pedig a hónap további napján is voltak 

még. Eközben a ciklon mögött nyugalomba jutott a hideg légtömeg, így 25-én, 26-án és 27-én 

reggel is -5 °C alá csökkent a hőmérséklet. 26-án volt a leghidegebb -10,1 °C-os értékkel, ami 

egyben a havi minimum is lett. A következő három nap átmeneti enyhülést hozott, de 30-án és 

31-én ismét hűvösebbre fordult az idő. Emellett mindkét nap előfordult zúzmarás köd, ami az 

utóbbi napon már tartósan meg is maradt, és a fagy is kitartott egész délután, a 0,1 °C-os napi 

maximumot még előző este mérhettük. A késő délutáni órákban 1 cm hó is esett.  



Nap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tm -3,0 0,4 -2,4 -3,0 -2,1 0,6 -1,7 -4,1 -2,8 -0,7 

Tx 6,5 5,8 1,5 1,4 4,3 4,9 1,7 0,1 5,4 2,1 

Cs 0,5 nyom 0,5 nyom 3,0 - 2,0 nyom 0,5 0,5 

IJ      -   
 

 

ÁF           

TfÁ           
Hv - - folt lepel lepel - - 1 1 lepel 

Szl 11 28 41 34 37 54 37 9 12 28 

Szi DNy É É É 
D/ 

É 
É É D Ny É 

Nap 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Tm -4,4 -4,9 -2,2 0,1 -5,7 -0,2 -3,9 -1,1 -3,9 -1,4 

Tx 1,8 6,8 9,8 8,8 6,5 9,3 12,8 8,1 0,5 3,4 

Cs - - - 0,5 - - 7,0 1,0 - - 

IJ - - -   -   - - 

ÁF           

TfÁ           
Hv folt folt - - 1 - - - - - 

Szl 34 13 13 58 38 21 23 14 8 12 

Szi É DNy DNy ÉNy Ny DNy DNy ÉK ÉK 
D/ 

É 

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

Tm -3,1 -6,1 -4,7 -3,7 -6,1 -10,1 -7,1 -1,6 -1,8 -6,1 -3,6 

Tx 2,1 -1,2 -2,7 0,6 1,5 0,5 4,4 2,3 5,5 1,9 0,1 

Cs - 3,0 1,0 nyom - - 3,0 4,0 - - 0,5 

IJ -    - - 
 

 -   

ÁF            

TfÁ            
Hv - - 3 4 2 2 2 1 folt folt folt 

Szl 9 9 11 22 30 23 15 13 9 12 8 

Szi É ÉK É É É DNy DNy vált. D D D 

 



 

 

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 
    

 


