
 

Éves hidrometeorológiai tájékoztató 

 

2015 
 

Hidrometeorológia: 
 

A tavalyi év az azt megelőzőhöz hasonlóan a szokásosnál lényegesen melegebb volt. A 2015-

ös év az 1901-től számított harmadik legmelegebb év. Egyedül az október volt a szokásosnál 

hűvösebb. Csapadék tekintetében az Igazgatóság által működtetett csapadékmérő állomások 

szerint az éves csapadékösszegek az átlag körül mozogtak. Kiemelkedően sok csapadék 

hullott májusban és októberben, ugyanakkor a március, április és különösen a december volt 

csapadékszegény. A legtöbb csapadékot Mázán (799 mm) észleltünk, míg a legkevesebbet a 

balatonlellei (504 mm) csapadékmérő állomásunk automata műszere regisztrálta. 

 

 

 

Az Igazgatóság területén mért évi csapadékösszegek: 

 

 

 

 
 

 

 

 

Az Igazgatóság kezelésében lévő állomások havi csapadékösszegei: 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Felszíni vizek. 

 

A Dráva 2015. évi vízjárását átlagosnak lehet mondani. 

Az év elején és végén kevés csapadék hullott, ez a vízállásokban is jól követhetően látszott. 

Az év végi vízállások a legkisebb (LKV) értékeket megközelítették a folyón.   

Az év eleji időszakban kialakult vízállásokra az utóbbi évek egyik legkevesebb hóban tárolt 

vízkészlete is hatott, ami a tavaszi árvizek „hiányát” is okozta, így az év során árvízvédelmi 

készültséget elérő vízállást nem mértünk a Dráván. ( A 2016. év eleji készletek is alacsonyak 

voltak). 

 

Dráva-Őrtilos 

 

 
 

Vízhozamok alakulása a Dráva barcsi szelvényében 1960-2015 között:  

 

Max: 3190 m
3
/s 

Min:  114 m
3
/s 

Átlag: 519 m
3
/s 

                                                                  

                                                                 2015 év:   

 

Max: 1410 m
3
/s 

Min:    190 m
3
/s 

Átlag:  485 m
3
/s 

 

 

 

 

 



A Duna vízjárása is az átlag alatti volt. Szélsőséges vízállások az év során nem alakultak ki. 

Itt is érezhettük a hó hiányát a felső vízgyűjtőkön a 2015. évben. (A 2016. év eleji készletek is 

az átlag alatt voltak). A Dunán 2015-ben nem rendeltünk el árvízvédelmi készültséget.  

 

 

 

Duna-Pozsony 

 

 

 
 

Vízhozamok alakulása a Duna mohácsi szelvényében 1924-2015 között: 

 

                                               Max: 8330m
3
/s 

Min: 600m
3/

s 

                                                           Átlag: 2345m
3
/s    

 

                                                                2015. év: 

 

                       Max: 4500m
3
/s 

                       Min:  1090m
3
/s 

  Átlag: 2030m
3
/s   

 

 

 

 

 

 

 



 

Vízfolyások,  patakok vízjárásának jellemzése: 

 
A kisvízfolyásokon, is mint Duna és Dráva esetén 2015. év átlagos, rendkívüli esemény 

nélkülinek nevezhető.  Időnként a helyi heves zivatarok okoztak egy-egy gyors 

vízszintemelkedést, de rendkívüli vízkárokat szerencsére nem okoztak. 

 

Középvízhozamok a vízfolyásainkon a sokéves átlag körül vagy egy kicsit felette alakultak. 
 

Vízfolyás Állomás 

Középvízhozamok 

2013 2014 2015 Sokéves 

Q m3/s Q m3/s Q m3/s Q m3/s 

Kapos  Fészerlak 1,91 2,19 1.635 1.7 

Baranya Csikóstöttös 1,78 2,04 1.689 1,48 

Karasica Villány 1,99 2,47 1.762 1,38 

Bükkösdi víz  Szentlőrinc 0,522 0,428 0.491 0.341 

Nagy-Koppány Törökkoppány 0,521 0,667 0.521 0,582 

Babócsai R. Babócsa 3.882 5.365 4.056 3.643 

Villány-pogány Villány 0,343 0,673 0.589 0.44 

Surján Szentbalázs 0,234 0,344 0.307 0.24 

Vízfő forrás Orfű 0,127 0,101 0.119 0.079 

Keleti Bozót Pamuk 0,604 0,513 0.394 0.324 

 

 

Belvíz 

 
2015. év során a kora tavaszi-tavaszi és az őszi időszakokban került sor belvízvédelmi 

készültség elrendelésére. 

A kora tavasszal a Kölked-bédai és a Balatonlellei belvízvédelmi szakaszon került sor 

védekezésre. A Kölked-Bédai belvízvédelmi szakaszon védekezésre több alkalommal is sor 

került rövid időszakokban, a Balatonnál azonban a védekezés nagyon elhúzódott a tó tartósan 

magas vízállása következtében. 

A tavaszi időszakban elrendelt készültség során mindhárom szakaszunkon volt védekezés. 



Az őszi belvízvédekezés során a Drávamenti belvízvédelmi szakaszunkon védekeztünk 

néhány napig a Dráván levonuló kisebb árhullám miatt. Ezen felül az október végi 

csapadékok hatására a balatoni öblözeteinkben is el kellett rendelni a készültséget.  

Az év során a szivattyútelepeinken csak I. fokú belvízvédekezési készültség elrendelésére 

került sor, kivéve a Balatonőszödi telepünket, ahol a II. fokú készültség elrendelésére is 

szükség volt. 

Az egész évi védekezés során 12 562,21 ezer m
3
 vizet emeltünk át a szivattyútelepeinken. 

 

Felszín közeli vizek alakulása 

 

A hidrometeorológiai fejezetben ismertetésre került, hogy az igazgatóság területére 2015. 

évben lehullott csapadékmennyiség az éves átlagnak megfelelően alakult. 

Az előzői év átlagosnál csapadékosabb viszonyai miatt a talajvízkutakban jelentős 

vízszintemelkedés mutatkozott 2015. év elejére. Az így kialakult többlet az év folyamán 

fokozatosan ürült le a kutakból.  

Az alábbi táblázatban és diagramban igazgatóágunk működési területét lefedő néhány 

talajvízkút 2015. év eleji, illetve év végi vízszintadatait, valamint ezek változásait mutatjuk 

be.  

Az adatokból megállapítható, hogy a feltüntetett kutak mindegyikében – két kút esetében az 

egy métert is megközelítően, illetve meghaladóan – süllyedt a vízszint. A legnagyobb mértékű 

csökkenés Potony térségében volt megfigyelhető (-111 cm), míg legkevésbé Karád területén 

(-22 cm) süllyedt a talajvízszint. 

2014-ben szintén ezen a két állomáson regisztráltuk a szélsőértékeket, de akkor ezek a 

változások ellenkező előjelűek voltak (Karád 32 cm, Potony 160 cm) 

 

 

 

 



Ssz. Törzszám A kút neve 

2015. 

január       

eleje 

2015. 

december 

vége 

Eltérés          

Δ 

Vízszint 

[cm] 

Vízszint 

[cm] 

Vízszint 

[cm] 

1. 000926 Ádánd 628 653 -25 

2. 003487 Berzence 206 239 -33 

3. 000897 Drávafok 262 340 -78 

4. 003758 Drávaszabolcs 193 261 -68 

5. 000864 Karád 118 140 -22 

6. 000874 Kaposvár Textiles 279 311 -32 

7. 003659 Lad-Gyöngyöspuszta 349 368 -19 

8. 003490 Marcali 288 327 -39 

9. 004230 Mike 326 419 -93 

10. 003757 Potony 181 292 -111 

11. 004149 Rádfalva 317 381 -64 

12. 003073 Vejti 318 363 -45 

 
 



A két szélsőértékű kút (Karád, Potony) 2015. évi vízjárásának szemléletesebb bemutatása 

érdekében, az adatokat részletes grafikonokon ábrázolva is megjelenítjük. 

Mindkét grafikon jól szemlélteti az év során bekövetkezett vízszintváltozásokat, valamint a 

talajvíztükör mélységi elhelyezkedését. 

 

A karádi kútban egész évben magasan, a felső tartományban helyezkedett el a vízszint, 74 és 

227 cm közötti ingadozással. Az év eleji téli, valamint az őszi hónapokban az 50-100 cm-es 

értékhatáron belül a terepszintet is megközelítette a talajvíztükör. 

A potonyi kútban tágabb értékhatárok, 144 és 350 cm között ingadozott a vízszint a kút 

középső tartományában. A tartósan magasabb értékek itt is az év eleji téli hónapokban 

fordultak elő. Rövidebb ideig május végén, június elején is magas vízszintértékeket 

regisztráltunk. 

Az adatsorokhoz felvett trendvonalak (piros színnel jelölve) egyértelműen csökkenő 

tendenciát mutatnak. 



 

Igazgatóságunk egy-egy jellemző területén – Dráva-menti síkság (Drávaszabolcs, Potony), 

illetve Belső-Somogy (Lad-Gyöngyöspuszta, Mike) – elhelyezkedő talajvízkutak év közbeni 

vízszintváltozásait az alábbi ábrákon grafikus formában is bemutatásra kerülnek. 

 



 

Vízrajzi és Adattári Osztály 


