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Havazás és ónos eső a következő napokban: 

A január 31. kedd déli órákig általában marad a borult, párás, néhol ködös idő, így a korábbi 

napokhoz hasonlóan a rétegfelhőzettel borított helyeken lehet néhol jelentéktelen hószállingózás, 

ónos szitálás. Ebben az időjárási helyzetben a levegőminőség is kedvezőtlen marad.  

Keddre virradóra a főváros tágabb környezetében viszont már eshet lepel-1 cm körüli friss hó, majd 

a déli óráktól az északi megyékben többfelé várható havazás, melyből az ország északkeleti 

negyedében (beleértve Budapestet is) várható lepel - 5, 7 cm körüli friss hóréteg (a nagyobb 

mennyiség az Északi-középhegység nyugati felén várható). 

Kedd délutántól a gyenge havazással kezdődő csapadék halmazállapota ónos esőre vált a Győr-

Dunaújváros-Debrecen vonaltól délre, azonban a késő esti órákban az intenzitás növekedésével a 

Dél-Dunántúlon több mm (~5) ónos eső eshet, emiatt indokolt a narancs fokozatú figyelmeztetés is. 

Szerdán országszerte várható csapadék, a középső területeken, Dél-Dunántúlon és az Alföld 

nagyobb részén 10-15 mm körül alakulhatnak a 24 órás összegek. A csapadék típusa az Északi-

középhegységben jó eséllyel egész nap hó marad, a Dunántúlon a kezdeti ónos eső azonban 

napközben esőre válthat. A fővárosban a kezdeti havazást követően reggel, délelőtt ónos eső, majd 

egyre inkább eső lehet, míg az Alföldön délelőtt ónos eső, majd fokozatosan eső valószínű. A 

csapadék legkorábban északnyugaton maradhat abba, míg a Tiszántúlon még csütörtökön is esni fog. 

Csütörtökön tehát már csak az Alföldön várható számottevő csapadék, kezdetben kevés helyen ónos 

eső, eső, majd napközben egyre inkább csak eső formájában. Estére már északkeleten, keleten is 

elállhat az eső. 

Az időszak során egyéb veszélyes időjárási jelenség (erős szél, tapadó hó, kiterjedt sűrű köd) nem 

várható. 
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