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Léghőmérséklet:  

 

A tavalyi év világviszonylatban az eddig mért negyedik legmelegebb volt, míg hazánkban 

2018-ban volt az eddigi legmagasabb az évi középhőmérséklet. Az év igen enyhe időjárással 

kezdődött, amelyet egy hidegebb február és egy szokatlanul hideg március követett. Az 

Igazgatóság déli, délkeleti részén -25°C körüli reggeli minimum hőmérsékleteket mértek 

március első napján. Az év ezt követő hónapjai mind melegebbek voltak az átlagosnál. Ősszel 

a szokottnál tovább maradt enyhe az időjárás. Az Igazgatóság területén az éves 

középhőmérséklet 12 °C körül volt, amely az 1,5-1,7 °C –kal volt magasabb a sokéves 

átlagnál. Az alábbi grafikonon Villány állomás példáján láthatjuk a léghőmérséklet éves 

alakulását.  

 

    

 
 

 

Csapadék: 

 

Tavaly közel átlagos mennyiségű csapadék hullott le az Igazgatóság területén, azonban a 

csapadékeloszlás már nem volt átlagos. Kimagaslóan csapadékos volt a február, március és a 

június, míg az április, október, november, december a legtöbb állomásunkon erősen 

csapadékszegénynek mutatkozott. Az év elején, a csapadék jelentős része hó formájában hullt 

le. A legtöbb csapadékot a Mecsekben található Máza (826 mm) állomáson, míg a 

legkevesebbet Balatonlellén mértünk (597 mm).   

 

 

 



 

Az igazgatóság területén mért évi csapadékösszegek 2018-ban [mm]: 

 

 

 

Néhány állomásunk havi csapadék értékei:  

 

 

 

    



 

Felszíni vizek 
 

DRÁVA 

Az év elején, márciusig, azt követően júliusban, augusztusban és decemberben alacsony 

vízállások voltak jellemzők a folyó vízmércéin. Március, április, május, június hónapokban 

átlag feletti vízállásokat mértünk. Novemberben egy kisebb árhullám vonult a folyón, de 

2018-ban árvízvédelmi készültséget elérő vízállást nem tapasztaltunk a Dráván.  

 

A folyó éves vízjárását az alábbi mutatja:  

 

 
 

Vízhozamok alakulása a Dráva barcsi szelvényében 1960-2018 között:  

 

Max: 3190 m
3
/s 

Min:  114 m
3
/s 

Átlag: 519 m
3
/s 

 

     2018 év:   

 

Max: 1350 m
3
/s 

Min:    211 m
3
/s 

Átlag:  557 m
3
/s 

 

 

2018-ban drávai átlag vízhőmérséklet 12,7°C. A maximális vízhőmérséklet 26°C, a minimális 

hőmérséklet 0,7°C. A 2018-as évben nem indult meg jégképződés a Dráva folyón. 



 
 

 

Az alábbi ábrán az Őrtilos feletti vízgyűjtő hóban tárolt vízkészlete látható az 1999-as évtől. 

A tavalyi év az elmúlt 20 év harmadik legnagyobb (2009 és 2014 után) hóban tárolt 

készletével rendelkezett, de ennek a hatalmas hótömegnek a vízkészlete napjainkig átlag alatti 

készletté olvadt és problémamentesen folyt le a vízgyűjtő felsőbb szakaszáról. 

 
 

DUNA 

A Duna vízjárását a kis és középvizek jellemezték. A Dráva vízgyűjtőjéhez hasonlóan az alpi 

dunai vízgyűjtő hóban tárolt vízkészlete szintén a sokéves maximum közelében volt. A 

tavaszi és nyári kevés csapadék miatt árvízvédelmi készültségtől mentes évet zártunk.  

A folyón a legmagasabb vízállás 623 cm január 10-én, ami 77 cm –rel az I. fokú készültségi 

szint alatt maradt.  

 



 
 

Vízhozamok alakulása a Duna mohácsi szelvényében 1924-2018 között: 

 

                                               Max: 8360 m
3
/s 

Min: 600 m
3/

s 

                                                           Átlag: 2338 m
3
/s    

 

                                                                2018. év: 

 

                       Max: 4200 m
3
/s 

                       Min:  880 m
3
/s 

  Átlag:1910 m
3
/s   

 

2018-ban Duna átlag vízhőmérséklete 13,7 °C. A maximális hőmérséklete 27,9 °C, a 

minimum 1,8 °C. A Dunán sem észlelhetünk jeget. 

 

 
 

 

 

 



A Pozsony feletti vízgyűjtő hóban tárolt vízkészlete (15,0 km
3
) némileg a 2006. évi maximum 

(16,8 km
3
) alatti. 

 

 
 

Vízfolyások, patakok vízjárásának jellemzése: 

 
A patakok, kisvízfolyások éves vízjárása a sokéves átlag körül mozgott. Tavasszal előfordult 

néhány kisebb árhullám, de a nyári időszakot az alacsony vízszintek jellemezték. A 

középvízhozamok a vízfolyásainkon kicsivel a sokéves átlag felett alakultak, egy-két 

kivételtől eltekintve, pl. Bükkösdi víz. 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

Vízfolyás Állomás 

Középvízhozamok 

2015 2016 2017 2018 Sokéves 

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

Kapos  Fészerlak 1,635 1,62 1,25 1,91 1,68 

Baranya Csikóstőttős 1,689 1,65 0,967 1,51 1,47 

Karasica Villány 1,762 1,98 1,4 1,53 1,4 

Bükkösdi víz  Szentlőrinc 0,491 0,396 0,221 0,283 0,337 

Nagy-Koppány Törökkoppány 0,521 0,682 0,665 0,655 0,582 

Babócsai R. Babócsa 4,056 2,94 2,2 3,72 3,605 

Villány-pogány Villány 0,589 0,675 0,423 0,464 0,448 

Surján Szentbalázs 0,307 0,241 0,232 0,301 0,240 

Határkülvíz Csömend 0,975 0,828 0,429 0,787 0,634 

Keleti Bozót Pamuk 0,394 0,438 0,339 0,389 0,329 

 

 

Belvíz 

 

A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén 2018.01.22 - 2018.02.05 között a 

Balatonlellei belvízvédelmi szakaszon kellett belvízvédelmi készültséget elrendelni. 

A védekezési időszak alatt az átemelt vízmennyiség 732 ezer m
3
.  

A Duna-menti és Balatonlellei belvízvédelmi szakaszon 2018.03.05. - 2018.05.09. között 

került sor ismét belvíz védekezésre, ekkor 6.382 ezer m
3
 vizet emeltek át. 

 

 

 



Felszín közeli vizek alakulása 

 

A hidrometeorológiai fejezetben ismertetésre került, hogy az igazgatóság területére a 2018. 

évben lehullott csapadék mennyisége közel átlagos volt, azonban a lehullott csapadék térbeli 

és időbeli eloszlása ebben az évben is szélsőségesen alakult. 

A talajvízkutak éves periodikus vízjárására az őszi hónapoktól kezdődő és a nyár elejéig tartó 

feltöltődés jellemző, amit az őszig tartó leürülés követ. A szokatlanul meleg nyár fokozott 

párologtató hatásának és a csapadékszegény őszi-téli hónapok következményeként fordult elő, 

hogy a kutakban, sok esetben az év végére alacsonyabb vízszintek jelentkeztek az év elején 

mért értékekhez képest. 

Az alábbi táblázatban és diagramban igazgatóságunk működési területét lefedő néhány 

talajvízkút 2018. év eleji, illetve év végi vízszintadatait, valamint ezek változásait mutatjuk 

be. Az adatokból megállapítható, a feltüntetett kutak döntő többségénél negatív előjelű, azaz 

éves viszonylatban csökkenő tendenciát mutató értékek szerepelnek. Csupán két esetben 

fordult elő növekvő tendenciát jelentő pozitív értékű változás. 

A legnagyobb eltérés a táblázatban szereplő állomások tekintetében Lad-Gyöngyöspuszta, 

illetve Marcali térségében jelentkezett. Míg az előbbi esetben 29 cm-t emelkedett a talaj 

vízszintje az év eleji értékhez képest, addig az utóbbi állomás esetében 77 cm-es 

vízszintsüllyedés adódott. 

Ssz. Törzszám A kút neve 

2018. 

január       

eleje 

2018. 

december 

vége 

Eltérés          

Δ 

Vízszint 

[cm] 

Vízszint 

[cm] 

Vízszint 

[cm] 

1. 000926 Ádánd 633 676 -43 

2. 003487 Berzence 193 256 -63 

3. 000897 Drávafok 388 396 -8 

4. 003758 Drávaszabolcs 271 330 -59 

5. 000864 Karád 105 164 -59 

6. 000874 Kaposvár Textiles 295 312 -17 

7. 003659 Lad-Gyöngyöspuszta 449 420 29 

8. 003490 Marcali 271 348 -77 

9. 004230 Mike 428 444 -16 

10. 003757 Potony 358 352 6 

11. 004576 Sátorhely 521 532 -11 

12. 003073 Vejti 396 408 -12 

 



 
 

A két szélsőértékű kút (Lad-Gyöngyöspuszta, Marcali) 2018. 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 Lad-gyöngyöspusztai kútban az év folyamán jellemzően a középtartomány alatt 

helyezkedett el a talajvíztükör 337 és 449 cm közötti, 112 cm-es vízjátékkal. A magasabb 

vízszintértékek a tavaszi hónapokban, a feltöltődés során fordultak elő. Az ebben az 

időszakban jelentkező magasabb vízszintértékeket követően, a nyár kezdetétől folyamatosan 

csökkenő vízszinteket regisztráltunk. Az év folyamán előforduló minimum érték a kút alsóbb 

tartományában január 1-én 449 cm-nek adódott. A feltöltődés már ettől az időponttól 

megfigyelhető és a kút vízszintje május 13-án érte el az éves maximumát 337 cm-es értékkel. 

A kút éves vízjárására összességében növekvő tendencia volt jellemző, amit az adatsorhoz 

felvett trendvonal alig észrevehető minimális emelkedése szemléltet. 

A marcali kútban az év második harmadától középtartomány közeli, illetve az alatti 

vízszintértékeket regisztráltunk. A kútban és környezetében a talajvíztükör kútcsőperemhez 

viszonított magassága 261 cm-es értéktartományban, az előző kúthoz viszonyítottan 

lényegesen nagyobb vízjátákkal, 130 és 391 cm között változott. Az éves maximális 

vízszintértéket, 130 cm-t a tavaszi feltődődés során, március 18-án mértük. Ezt követően 

növekvő és emelkedő periódusok egymást követő sorozatával folyamatoan süllyedt a vízszint 



október végéig. Az őszi feltöltődés időszaka november elejétől indult és december végén érte 

el a 348 cm-es értéket. A kút éves vízjárására a trendvonal által is jelzett határozottan 

csökkenő tendencia volt jellemző. 

 

Igazgatóságunk legnagyobb egybefüggő síkvidéki területe a Dráva-menti síkság, melyre a 

havi középértékek alapján a 200-400 cm mélységtartományban elhelyezkedő talajvíztükör 

jellemző. A terület vízjárását a kemsei kút éves és sokéves adatsorának menetgörbéjén 

láthatjuk. 



 

A Dráva-sík másik két körzetén – (Drávaszabolcs, Potony), illetve Belső-somogyi térségen 

(Nagybajom, Mike) – elhelyezkedő talajvízkutak év közbeni vízszintváltozásait az alábbi 

ábrák szemléltetik. 

 
 



 

Készítette: Vízrajzi és Adattári Osztály 


