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Időjárás-előrejelzés Oszlár térségére a légszennyezettség várható alakulása 

szempontjából 

(2021.02.26.-2021.03.04.) 

2021. február 26. péntek 

 

Fokozatosan kiderül az ég, délelőtt azonban csak lassan oszlik fel a köd, illetve rétegfelhőzet. 

Összességében többórás napsütés várható.  

A köd fokozatosan mindenütt megszűnik.  

Csapadék nem lesz.  

Szélirány: Délnyugati, majd északnyugatira fordul a szél. 

Az 5 - 15 km/h-s átlagszél mellett 10 - 25 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet 14, 19 fok között alakul. 

 

Nem várható változás a légszennyező anyagok koncentrációjában, a szállópor koncentrációja 

továbbra is magasan alakul. A PM10 mennyisége napi átlagban a tájékoztatási, időszakosan a 

veszélyességi szint felett alakul. Fontos megjegyezni, hogy a magas koncentrációba a fölénk 

érkező szaharai por is közrejátszik. 

 

 

2021. február 27. szombat 

 

Felhőátvonulások várhatók több-kevesebb napsütéssel.  

Zápor előfordulhat (30-50% eséllyel). 

A csapadék mennyisége területi átlagban: 

Csapadéknyom és 2 mm között valószínű.  

Szélirány: Északi szél várható. 

A 10 - 20 km/h-s átlagszél mellett 25 - 40 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. 

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 fok körül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 8, 12 

fok között alakul. 

 

Egy hidegfront érkezik, melynek nyomán északiasra fordul és megélénkül, megerősödik a 

légmozgás, így megszűnik a szaharai por utánpótlása. Ez kedvezően befolyásolja a 

levegőminőséget, kitisztul a levegő. 

 

mailto:rvo@met.hu
http://www.met.hu/


 

Országos Meteorológiai Szolgálat 

Előrejelzési és Éghajlati Főosztály 

 Veszélyjelző Osztály 

 

 

 

 

1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1. Levélcím: 1525 Budapest, Pf. 38. 

Tel: (1) 346 4733; Fax: (1) 346 4685 

E-mail: riaszt@met.hu; Internet: http://www.met.hu  
 MV 02-01 

 

 

 

2021. február 28. vasárnap 

 

Változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel.  

Zápor előfordulhat (10-30% eséllyel). 

Területi átlagban 5 mm-t meghaladó csapadék nem valószínű.  

Szélirány: Északnyugati szél várható. 

Az 5 - 15 km/h-s átlagszél mellett 20 - 30 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. 

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2, +1 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet 

10 fok körül alakul. 

 

Ismét egy anticiklon helyeződik fölénk, nyugodtabbra fordul az időjárás, így emelkedik a 

PM10 koncentrációja. Különösen az éjszakai órákban az egészségügyi határérték felett 

alakulhat értéke. 

 

 

2021. március 1. hétfő 

 

Változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel.  

Csapadék nem valószínű (az esélye kevesebb, mint 10%).  

Szélirány: Északkeleti szél várható. 

Az 5 - 15 km/h-s átlagszél mellett 20 - 35 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. 

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1, +3 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet 

9 fok körül alakul. 

 

Folytatódik a nyugodt időjárás, továbbra is magas marad a PM10 koncentrációja, mely napi 

átlagban is megközelítheti a tájékoztatási határértéket. 

 

 

2021. március 2. kedd 

 

Többnyire gyengén felhős, napos idő várható.  

Kezdetben még párás lehet az idő, majd megszűnik a párásság.  

Csapadék nem valószínű (az esélye kevesebb, mint 10%).  

Szélirány: Délnyugati szél várható. 

Az 5 - 10 km/h-s átlagszél mellett 10 - 20 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. 

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2, +1 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet 

11 fok körül alakul. 
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Folytatódik a nyugodt időjárás, továbbra is magas marad a PM10 koncentrációja, mely napi 

átlagban is megközelítheti a tájékoztatási határértéket. 

 

 

2021. március 3. szerda 

 

Változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel.  

Kezdetben még párás lehet az idő, majd megszűnik a párásság.  

Csapadék nem valószínű (az esélye kevesebb, mint 10%).  

Szélirány: Délnyugati szél várható. 

Az 5 - 15 km/h-s átlagszél mellett 20 - 30 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. 

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 fok körül 

alakul. 

 

Folytatódik a nyugodt időjárás, továbbra is magas marad a PM10 koncentrációja, mely napi 

átlagban is megközelítheti a tájékoztatási határértéket. 

 

 

2021. március 4. csütörtök 

 

Változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, majd megnövekszik a felhőzet.  

Az éjszakai, reggeli órákban átmenetileg köd képződhet.  

Eső, zápor egyaránt előfordulhat (10-30% eséllyel). 

Területi átlagban 5 mm-t meghaladó csapadék nem valószínű.  

Szélirány: Északi szél várható. 

Az 5 - 15 km/h-s átlagszél mellett 20 - 30 km/h-s maximális széllökésre számíthatunk. 

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1, a legmagasabb nappali hőmérséklet 10 fok körül 

alakul. 

 

Ismét változékonyabbra fordulhat időjárásunk, csökkenésnek indulhat a légszennyező 

anyagok koncentrációja. 

 

Készült: 2021. február 26. 
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