
Féléves hidrometeorológiai tájékoztató 
 

2019. Január – Június 

1. Meteorológiai értékelés 

Az első félév az átlagnál melegebb volt, a február, március és a június pedig különösképpen. 

Egyedül a május havi középhőmérsékletek maradtak el jelentősen a megszokottól. Legtöbb 

állomásunkon kissé az átlag feletti csapadékmennyiséget mértünk az első hat hónap során, bár 

általában a somogyi területek szárazabbak voltak. A március különösen csapadékszegény volt 

országosan is, ugyanakkor májusban szinte minden nap hullott csapadék, így sok 

állomásunkon akár a havi átlag kétszeresét meghaladó csapadékösszegeket is mértünk.   

 

 

Az igazgatóság által mért idei havi csapadék- és sokéves havi átlagcsapadékok táblázata 

 

 

 
Villány állomás havi csapadék-, havi középhőmérséklet-, valamint ezen elemek sokéves átlagainak grafikonja 

 

 



 Kaposvár állomás havi csapadék-, havi középhőmérséklet-, valamint a sokéves havi csapadék grafikonja 

 

 Balatonlelle állomás havi csapadék-, havi középhőmérséklet-, valamint ezen elemek  

sokéves átlagainak grafikonja 



 
2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

Duna 

A 2019. év első féléves dunai vízjárásai átlagosnak tekinthetők, annak ellenére, hogy 

januárban és február elején elég nagy hóvízkészletek voltak a Duna felső vízgyűjtőjén. A 

hóban tárolt készlet február közepén drasztikusan csökkenni kezdett, és a hónap végére már a 

sokéves átlaghoz közelített. Márciusban, áprilisban folytatódott a mérsékelt hó-olvadás, ezért 

elmaradt a tavaszi nagy árhullám. 

Május végén, június elején a Duna felső német, osztrák vízgyűjtőin leesett csapadék hatására 

alakult ki fokozatot elérő árhullám a folyón.  A magyarországi szakaszon – több helyen is – 

árvízi fokozatot kellett elrendelni. Dunaszekcsőn június 3-án 725 cm-el, Mohácson – szintén 

ezen a napon – 727 cm-el tetőzött a folyó. A mohácsi tetőzés 27 cm-el haladta meg az 

árvízvédekezés I. fokozatú szintjét. 

2019 téli időszakában nem volt jég a Duna mohácsi szakaszán. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

         Csapadék- és hóviszonyok alakulása a Duna Pozsony feletti vízgyűjtőjén:  

 

 

 
 

     A drávai vízállások az időszaknak megfelelően alakultak, kis 

vizes időszak télen, majd folyamatos vízszint-emelkedés volt a jellemző. A hóvízkészletek itt 



sem voltak elegendőek anagy, drávai árhullámok kialakulásához.  Május végén, június elején 

vonult le egy kisebb árhullám, de nem érte el az árvízvédekezési készültség szintjét. 

2019 téli időszakában szintén nem volt jég a Dráván sem. 

              Csapadék- és hóviszonyok alakulása a Dráva Őrtilos feletti vízgyűjtőjén:  

 

 

 

Az alábbi táblázatban a 2019. év első féléves- és a sokéves havi jellemzők láthatók, az átlagtól 

való eltéréssel.  

Állomás Átlag cm 
Sokéves átlag 

cm Eltérés cm 

Duna – Mohács 403 418 -18 

Dráva – Őrtilos -24 51 -75 

Dráva – Barcs -26 65                   -91   

Dráva – Szentborbás 53 120 -67 

Dráva – Drávaszabolcs 106 156 -50 



 

Az első félévet jellemző vízállásokat (szélső- és középértékeket) az alábbi táblázat mutatja:  

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna – Mohács 233 403 726 

Dráva – Őrtilos 163 -24 257 

Dráva – Barcs -151 -26 270 

Dráva – Szentborbás -71 53 349 

Dráva – Drávaszabolcs -18 106 402 

 

 

 

 

Vízhozamok 

 

Május hónapban a heves lokális csapadékok hatására néhány kisvízfolyáson gyors-, több 

helyen az LNV-t megközelítő, Hetvehelyen, a Bükkösdi-vízen azt meghaladó villámárvizek 

alakultak ki.  Júniusban a Karasica vízfolyáson a heves csapadék hatására kettős árhullám 

alakult ki. A féléves vízhozamok általában elmaradtak a sokéves értékektől, néhány folyó, 

vízfolyás esetében viszont meghaladták azt. 

 

A folyóink és néhány jelentősebb kisvízfolyás vízhozam-jellemzőit az alábbi táblázat mutatja: 

Állomás 

Vízhozam 

2019. 01-06. hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna – Mohács 2710 2583 

Dráva – Barcs 475 518 

Babócsai R. – Babócsa 1,21 4,419 

Karasica – Szederkény 0,746 0,635 

Baranya – Csikóstőttős 1,00 1,830 

Kapos –  Fészerlak 1,36 1,850 

Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén januárban, februárban, márciusban és májusban a balatoni 

belvízrendszeren volt belvízvédekezés. 

Aszály 

Június második felében időnként a Dráva-menti és Rinya-menti területeken jelentek  meg az 

enyhe és középesen aszályos területek. 



 

 

3. Talajvízszintek alakulása 

Az alábbi táblázatban a 2019. első félévében bekövetkezett talajvízszint változásokat a 

működési területünk két eltérő hidrológiai sajátosságokkal rendelkező-, és az adott térségre 

jellemző kút vízszintértékei alapján szemléltetjük. 

Az adatokból megállapítható, a feltüntetett kutak estén pozitív előjelű, a féléves 

viszonylatban emelkedő tendenciát mutató értékek szerepelnek. 

A Belső-somogyi térrészen Nagybajom körzetében 0-5 cm-es értéktartományú 

vízszintemelkedés adódott.  

A Dráva-sík területén Potony térségében a növekedés az előzőnél lényegesen nagyobb volt, 

mértéke a 0-60 cm-es értéktartományba esett. 

 

Talajvízszintek változása 2019. I. félév 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Január eleje Június vége 

Nagybajom 266 264 2 emelkedő 

Potony 352 292 60 emelkedő 

 

 



 
 

 

A nagybajomi kútban az első félév folyamán jellemzően a középtartomány alatt helyezkedett 

el a talajvíztükör 240 és 272 cm közötti, 32 cm-es vízjátékkal. A magasabb vízszintértékek a 

tavasz közepétől, a feltöltődés során fordultak elő. A vizsgált időszakban mind minimális-, 

mind a maximális értékek május hónapban adódtak. A kút első féléves vízjárására növekvő 

tendencia a jellemző, amit az adatsorhoz felvett trendvonal emelkedése is szemléltet. 



 
 

A potonyi talajvízkútban szintén a középtartomány alatt elhelyezkedő vízszintek voltak 

jellemzők az első félévi időszakban, 352 és 258 cm közötti, 94 cm-es vízjátékkal.  

A feltöltődés itt már korábban, február elejétől elkezdődött. Maximumát június elsején érte el 

258 cm-es értékkel. A kút első féléves vízjárására a trendvonal által is jelzett-, határozottan 

emelkedő tendencia volt jellemző. 


