


Június 25. (kedd): A nap nagy részében derült, napos időben lesz részünk, csapadék nem valószínű. Az északkeleti szél időnként
megélénkülhet. Kedd reggel 18-20°C, délután 28-30°C várható.

Június 26. (szerda): Többnyire napos időre van kilátás, csapadékra nem kell számítani. Az déli szél mérsékelt marad napközben. A
régió területén 2. fokú hőségriasztás van érvényben. Szerda reggel 20-22°C, délután 30-32°C várható.

Június 27. (csütörtök): A nap nagy részében derült időre számíthatunk. A megnövekvő felhőzetből elszórtan kialakulhat egy-egy
zápor. A régió területén 2. fokú hőségriasztás van érvényben. Az északnyugati szél élénk lesz napközben. Csütörtök reggel 20-
23°C, délután 32-34°C várható.







3 napos előrejelzés az Észak-Dunántúli régióra

KEDD

18 - 20 °C

28 - 30 °C

SZERDA

20 - 22 °C

CSÜTÖRTÖK

20 - 23 °C 

30 - 32 °C 32 - 34 °C

30 % 0 % 60 %

2.fokú 
hőségriasztás

2.fokú 
hőségriasztás



Június 25. (kedd): A nap nagy részében derült, napos időre készülhetünk, csapadékra nem kell számtani. Az északkeleti szél
időnként megélénkülhet. A régió területén 1. fokú hőségriasztás van érvényben. Kedd reggel 20-22°C, délután 30-32°C várható.

Június 26. (szerda): Többnyire napos időre van kilátás, csapadékra nem kell számítani. Az délnyugati szél mérsékelt marad
napközben. A régió területén 2. fokú hőségriasztás van érvényben. Szerda reggel 20-23°C, délután 32-34°C várható.

Június 27. (csütörtök): A nap nagy részében derült időre számíthatunk. A megnövekvő felhőzetből elszórtan kialakulhat egy-egy
zápor. Az északkeleti szél élénk lesz napközben. A régió területén zivatarok miatt 1. fokú a hőség miatt 2. fokú riasztás van
érvényben. Csütörtök reggel 22-24°C, délután 32-35°C várható.





3 napos előrejelzés a Közép-Magyarországi régióra

KEDD

20 - 22 °C 

30 - 32 °C

SZERDA

20 - 23 °C

CSÜTÖRTÖK

22 - 24 °C

32 - 34 °C 32 - 35 °C

30 % 0 % 80 %

Zivatarok1.fokú 
hőségriasztás

2.fokú 
hőségriasztás 2.fokú 

hőségriasztás



Június 25. (kedd): A nap nagy részében derült, napos időre készülhetünk, csapadék nem valószínű. Az északkeleti szél időnként
megélénkülhet. A régió területén 1. fokú hőségriasztás van érvényben. Kedd reggel 20-23°C, délután 32-34 °C várható.

Június 26. (szerda): Többnyire derült, napos időben lesz részünk szerdán. Napközben mérsékelt marad a déli szél. A régió
területén miatt 1. fokú hőségriasztás van érvényben. Szerda reggel 20-23°C, délután 32-34°C várható.

Június 27. (csütörtök): A nap nagy részében derült időre számíthatunk. A megnövekvő felhőzetből kialakulhatnak záporok,
zivatarok. Az északnyugati szél élénk lesz napközben. A régió területén zivatarok miatt 1. fokú, a hőség miatt 2. fokú riasztás van
érvényben. Csütörtök reggel 20-22°C, délután 33-35°C várható.





3 napos előrejelzés a Kelet-Magyarországi régióra

KEDD

20 - 23 °C 

32 - 34 °C

SZERDA

20 - 23 °C 

CSÜTÖRTÖK

20 - 22 °C 

32 - 34 °C 33 - 35 °C

0 % 0 % 80 %

1.fokú 
hőségriasztás

1.fokú 
hőségriasztás

Zivatarok

2.fokú 
hőségriasztás


