
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 

2015 Május 

1. Meteorológiai értékelés 

Májusban a Dunántúlon közel kétszer annyi csapadék hullott, mint egy átlagos évben. A 
területünkön Pécsváradon esett a legkevesebb, 97 mm, a többi állomáson 100-170 mm 
közötti volt a havi összeg. Május 21-22-én egy hullámzó frontrendszer csapadékából 
különösen sok eső hullott le, Nagyatádon például a két nap alatt közel 80 mm.  

 

 
 
 

 
 



 
 
 

         Májusban az országban lehulló csapadék: 

 
 
 

              Az idei májusi csapadék eltérése a sokéves átlagtól: 

 

 

 

 

 

 



2. Felszíni vizek hidrológiai jellemzői: 

Folyók, patakok vízjárása 

A Mura és a Dráva vízgyűjtőjére május 19 és 26 között jelentős mennyiségű csapadék hullott. 
A nyolc csapadékos nap alatt a Mura vízgyűjtőjére 67 mm, a Felső- Dráva vízgyűjtőjére 90 
mm az Alsó-Dráva vízgyűjtőjére pedig 103 mm csapadék esett le. 
A nagy csapadék hatására árhullám vonult le a Mura és a Dráva folyókon, amely Murán II. 
fok, míg a Dráván I. fok közeli vízállásokat eredményezett. 
A tetőző értékeket az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
 

Állomásnév 
tetőző 

vízállás  
cm 

Dátum Idő LNV cm ∆  ∆  ∆  ∆      "0" pont mBf. 

Mura  Letenye 371 2015.05.25 6:00 554 -183 137,86 

Dráva Őrtilos 292 2015.05.24 19:00 476 -184 125,94 

Dráva Vízvár-Heresznye 599 2015.05.25 13:00 806 -207 101,195 

Dráva Barcs 295 2015.05.25 21:00 618 -323 98,14 

Dráva Szentborbás 383 2015.05.26 0:00 634 -251 94,74 

Dráva Drávaszabolcs 457 2015.05.27 16:00 596 -139 86,76 

Fekete víz Cún 307 2015.05.27 18:00 426 -119 89,45 

 
 

 
 
A hónap során Dunán is levonult egy árhullám, amelynek azonban a tetőző magassága 
elmaradt a készültségi értékektől.  
 

 



 
 
A május hónap jellemző vízállásait (szélső és középértékek) az alábbi táblázat mutatja be: 

 
Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 333 478 659 

Duna - Dunaszekcső 335 475 654 

Dráva - Őrtilos -69 36 292 

Dráva - Barcs -66 45 295 

Dráva - Szentborbás 17 129 383 

Dráva - Drávaszabolcs 65 186 457 

 
Az májusi havi vízhozamok általában meghaladták a sokéves átlagot.  
 
  

Vízhozam 
2015.05. hó Sokéves átlag Állomás 

m3/s m3/s 

Duna - Mohács 3160 2889 

Dráva - Barcs 641 698 

Babócsai Rinya - Babócsa 4,9 3,5 
Karasica - Szederkény 0,534 0,503 

Kapos - Fészerlak 2,12 1,6 

 
 
 
Belvízi helyzet: 
 
Az igazgatóság területén a májusi hónapban ismét volt belvízvédekezés a Dráva- menti és a 
balatoni belvízrendszerekben. 

 

 

 



Talajvízszintek alakulása 

Mint a meteorológiai fejezetben olvasható, májusban az átlagosnál több csapadék hullott a 
dunántúli területekre.  

A tájékoztatóban szereplő talajvízkutak május hónapban bekövetkezett vízállásváltozásait az 
alábbi táblázat szemlélteti.  

A táblázat adataiból kitűnik, hogy a hónap végére két kútban a vízszint emelkedése, két 
kútban pedig a vízszint kismértékű csökkenése volt megfigyelhető. A legkisebb mértékű 
süllyedést (-4 cm) Lad-Gyöngyöspusztán regisztráltuk. Ezzel szemben Drávaszabolcs 
területén 57 cm-el magasabban helyezkedett el a talajvíztükör a hónap elején regisztrált 
értékhez képest. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása májusban 

Vízszint [cm] 
Állomás 

Hónap eleje Hónap vége 
Eltérés Δ [cm] 

A változás 
jellege 

Drávaszabolcs 194 137 57 emelkedő 

Potony 221 190 31 emelkedő 

Lad-Gyöngyöspuszta 272 276 -4 süllyedő 

Mike 325 331 -6 süllyedő 
                  

                A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 

 



 

 

 

 



Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Május hónapban, hasonlóan az előző hónapok adataihoz, valamennyi itt felsorolt kút esetén az 
átlag feletti értékeket mértünk. Lad-Gyöngyöspuszta esetén jelentős volt az átlag feletti 
eltérés. 
A Dráva-menti síkság területén Drávaszabolcs és Potony térségében 25-35 cm közötti 
tartományban volt a többlet; Drávaszabolcson 33, míg Potonyban 26 cm-rel az átlag feletti 
értékek adódtak.  
A Belső-somogyi területen Lad-Gyöngyöspuszta körzetében közel 1 méteres eltérést 
regisztráltunk (94 cm-t). Mikén 46 cm-rel a többéves átlag felett helyezkedett el a 
talajvíztükör.  

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Május 

Helye 
Mélysége       

[cm] 
Többévi       

[cm] 

2015. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 187 154 33 

Potony 420 197 171 26 

Lad-Gyöngyöspuszta 568 359 265 94 

Mike 916 351 305 46 

A májusi talajvízszintek terep alatti mélységének területi eloszlása az alábbi ábrán látható. Az 
ábra tanúsága szerint, a Dráva-menti síkság legnagyobb területére a 100-200, míg egy kisebb 
ÉNY-i részére a 200-400 cm mélységtartomány volt a jellemző. 

 
                    Az ábra forrása: Integrált vízháztartási tájékoztató és előrejelzés, 2015. május                         


