
 

Éves hidrometeorológiai tájékoztató 

 

2019. év 

 
Hidrometeorológia: 

 
Léghőmérséklet:  

 

Az év a tavalyihoz hasonlóan jelentősen volt melegebb, mint szokott. A hűvös és csapadékos 

május kivételével az összes hónap melegebb volt az átlagnál.  

 

 
Havi átlaghőmérsékletek alakulása néhány-, az Igazgatóság területén lévő állomásán [°C] 

 

 
A 2019-es év és a sokéves havi középhőmérséklet alakulása Pécsett [°C] 

Csapadék: 

 

Tavaly közel átlagos mennyiségű csapadék hullott le az Igazgatóság területén. Azonban a 

csapadékeloszlás már nem volt átlagos. Májusban kétszer annyi csapadék hullott le, mint a 

szokásos, de csapadékos volt még a november is, valamint néhol a december és az augusztus 

is. Februárban és márciusban-, illetve az ősz első két hónapjában a szokásosnál viszont átlag 

alatti csapadékokat mérhettünk.  A legtöbb csapadékot Nagyatád (762 mm) állomáson, míg a 

legkevesebbet Balatonlellén mértük (610 mm).   

 

 

 

 



  
Az igazgatóság területén mért évi csapadékösszegek 2019-ben [mm]: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Felszíni vizek 
 

DRÁVA 

Az év márciusáig, majd a nyár végi-őszi hónapokban (augusztus, szeptember, október) 

alacsony vízállások voltak a jellemzők a folyó vízmércéin. Novemberben egy kisebb árhullám 

vonult le a Dráván, ez átöblítette a medret. A drávaszabolcsi vízmércén a vízállás elérte az I. 

fokú készültségi szintet (400 cm), a tetőzés 2019. 11. 23 –án  442 cm-rel következett be. 

 

 
 

Vízállás alakulása a Dráva drávaszabolcsi szelvényében, 2019. 01. 01-2019. 12. 31. között 

 

Vízhozamok szélső értékei a Dráva barcsi szelvényében, 1960-2019. között:  

 

Max:  3190 m
3
/s 

Min:   114 m
3
/s 

Átlag:  518 m
3
/s 

 

     2019. év:   

 

Max:  1480 m
3
/s 

Min:    187 m
3
/s 

Átlag:  467 m
3
/s 

 

 

2019-ben a drávai átlag vízhőmérséklet 13 °C volt. A maximális vízhőmérséklet 25 °C, a 

minimális hőmérséklet 1,7 °C. A 2019-es évben nem volt jégképződés a folyón. 



 
 

Vízhőmérsékletek alakulása a Dráva barcsi szelvényében, 2019.01.01-2019.12.31. között 

 

A Dráva Felső-alpi vízgyűjtőjén – a hóban tárolt vízkészlet – kissé az átlag felett volt a téli 

hónapokban (3,0 km
3
). Az alábbi ábrán az Őrtilos feletti vízgyűjtő hóban tárolt vízkészlete 

látható a 2000-es évtől.  

 
A Dráva Őrtilos feletti szelvény hóban tárolt vízkészletei, 2000-2019. között 

 

DUNA 

A Duna vízjárását a kis és középvizek jellemezték. Május végén a Duna-felső vízgyűjtőn 

leesett csapadék és hóolvadás hatására egy kisebb árhullám vonult a folyón, a legmagasabb 

vízállás 726 cm volt június 3-án, ami 26 cm-rel meghaladta az I. fokú készültségi szintet.  

 



 
 

Vízállás alakulása a Duna mohácsi szelvényében, 2019. 01. 01-2019. 12. 31. között 

 

Vízhozamok szélső értékei a Duna mohácsi szelvényében, 1924-2019. között: 

 

                                               Max:  8360 m
3
/s 

Min:  600 m
3/

s 

                                                           Átlag:  2336 m
3
/s    

 

                                                                2019. év: 

 

                       Max:  5110 m
3
/s 

                       Min:   1090 m
3
/s 

  Átlag: 2170 m
3
/s   

 

2019-ben a Duna átlag vízhőmérséklete Mohácsnál 13,6 °C, a maximális hőmérséklete 24,8 

°C, míg a minimum 2,8 °C volt. Az év során a Dunán sem volt észlelhető jég. 

 

 
 

Vízhőmérsékletek alakulása a Duna mohácsi szelvényében, 2019. 01. 01.-2019. 12. 31. között 

 

 



A folyó felső vízgyűjtőjén a tavalyi év telén sok hó esett. A 2018. decemberi, majd 2019. 

januári havazások hatására a vízgyűjtőn jóval az átlag feletti hótömeg képződött. A Pozsony 

feletti vízgyűjtő hóban tárolt vízkészlete a 2000 óta nyilvántartott adatok szerint a 3. 

legnagyobb volt 14 km
3 

értékkel. 

 

 
A Duna Pozsony feletti szelvény hóban tárolt vízkészletei 2000-2019. között 

 

 

Vízfolyások, patakok vízjárásának jellemzése: 

 
A patakok, kisvízfolyások éves vízjárása általában a sokéves átlag alatt mozgott. A tavasz 

végén, nyáron az intenzív lokális zivatarok hatására előfordult egy-egy gyors-, úgynevezett 

villámárvíz kialakulása, de alapvetően az év során a kisvizek domináltak a patakokban. 

A Bükkösdi-vízen, Hetvehelyen például május 29-én a vízállás meghaladta a LNV (2018. 03. 

17 215 cm) értéket, az új LNV 271 cm lett. 

  

 

Vízállások alakulása a Bükkösdi-víz Hetvehely szelvényében,  

2019. 01. 01.-2019. 12. 31. között 

 

A Baranya-csatornán is több, kisebb-nagyobb árhullám vonult le a május – június 

hónapokban. 



 
 

Vízállások alakulása a Baranya-csatorna Csikóstőttős szelvényében,  

2019. 01. 01.-2019. 12. 31. között 

 

 

 

Vízfolyás Állomás 

Középvízhozamok 

2016 2017 2018 2019 Sokéves 

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

Kapos  Fészerlak 1,62 1,25 1,91 1,26 1,67 

Baranya Csikóstőttős 1,65 0,967 1,51 0,670 1,46 

Karasica Villány 1,98 1,4 1,53 1,27 1,4 

Bükkösdi-víz  Szentlőrinc 0,396 0,221 0,283 0,193 0,337 

Nagy-Koppány Törökkoppány 0,682 0,665 0,655 0,522 0,582 

Babócsai R. Babócsa 2,94 2,2 3,72 1,34 3,571 

Villány-Pogány Villány 0,675 0,423 0,464 0,428 0,448 

Surján Szentbalázs 0,241 0,232 0,301 0,196 0,240 

Határkülvíz Csömend 0,828 0,429 0,787 0,300 0,624 

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

 

 

Belvíz 

 

A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén 2019. 01. 16 - 02. 07., 05. 09. – 23. 

között és 2019. 11. 19-től – az év végéig –, a Balatonlellei belvízvédelmi szakaszon kellett 

belvízvédelmi készültséget elrendelni.  

Az átemelt víztömeg összesen 2. 296.000 m
3
 volt. 

 



                     

 

Aszály 

Igazgatóságunk működési területén a szeptember volt a legaszályosabb hónap. Az időszak 

közepén a Dráva-menti, Rinya-menti körzetekben erős aszály volt a jellemző. 

 

 

 

2019. 09. 18-i aszályhelyzet 

 

 



 

Felszín közeli vizek alakulása 

 

A hidrometeorológiai fejezetben ismertetésre került, hogy az igazgatóság területére 2019. 

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.  

Az alábbi táblázatban és diagramban igazgatóságunk működési területét lefedő néhány 

talajvízkút 2019. év eleji, illetve év végi vízszintértékei, valamint ezek eltérései láthatók.  

Az adatokból megállapítható, a feltüntetett kutak felénél negatív előjelű, azaz éves 

viszonylatban csökkenő tendenciát mutató értékek szerepelnek.  

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

illetve Marcali térségében jelentkezett. Míg az előbbi esetben 59 cm-t süllyedt a talaj 

vízszintje az év eleji értékhez képest, addig az utóbbi állomás esetében 89 cm-es 

vízszintemelkedés adódott. 

Ssz. Törzszám A kút neve 

2019. 

január      

eleje 

2019. 

december 

vége 

Eltérés          

Δ 

Vízszint 

[cm] 

Vízszint 

[cm] 

Vízszint 

[cm] 

1. 000926 Ádánd 676 681 -5 

2. 003487 Berzence 256 195 61 

3. 000897 Drávafok 396 419 -23 

4. 003758 Drávaszabolcs 331 271 60 

5. 000864 Karád 164 119 45 

6. 000874 Kaposvár Textiles 312 305 7 

7. 003659 Lad-Gyöngyöspuszta 420 479 -59 

8. 003490 Marcali 349 260 89 

9. 004230 Mike 444 455 -11 

10. 003757 Potony 352 327 25 

11. 004576 Sátorhely 533 574 -41 

12. 003073 Vejti 408 427 -19 

 



 
 

Az alábbi diagramok a két szélsőértékű kút (Lad-Gyöngyöspuszta, Marcali) 2019. évi 

vízjárását szemléltetik, az adatok részletes grafikus ábrázolásával. 

Mindkét grafikus ábrán nyomon követhetők az év során bekövetkezett vízszintváltozások, 

valamint jól látható a talajvíztükör adott térségekben való mélységi elhelyezkedése. 



 

A Lad-gyöngyöspusztai kútban az év folyamán jellemzően az alsó tartományban helyezkedett 

el a talajvíztükör 420 és 485 cm közötti, 65 cm-es vízjátékkal. A magasabb vízszintértékek az 

év első felében fordultak elő. Az év elejétől folyamatosan csökkenő tendencia május végén, 

június elején megtorpant, majd kismértékű emelkedést követően, december közepéig ismét 

csökkenést mutatott. Az év folyamán előforduló minimumérték a kút alsóbb tartományában 

december 5-én 485 cm-nek adódott. A feltöltődés ettől az időponttól már megfigyelhető. A 

kút vízszintje az év legelején, január 1-jén volt a maximumon 420 cm-es értékkel.  

A kút éves vízjárására határozott csökkenő tendencia volt jellemző, amit az adatsorhoz felvett 

trendvonal meredek csökkenése szemléltet. 

A marcali kútban az év első kétharmadában középtartomány közeli-, míg útolsó harmadában 

ez alatti, és decemberben – egy intenzív emelkedést követően – középtartomány feletti szinten 

volt a talajvíztükör. Az éves vízjáték 228 és 404 cm között 176 cm-nek adódott. A tavasz 

végétől a nyári hónapokban több egymást követő emelkedő és csökkenő periódus is 

bekövetkezett a vízjárásban, azonban az őszigtartó tartó leürülési folyamat jól megfigyelhető. 



A minimális értéket az ősz közepén, október 27-én érte el a vízszint, 404 cm-es értékkel. Ezt 

követően egy markáns feltöldődés során december 24-én 228 cm-nek adódott a maximum.  

A kút éves vízjárását – az év végi jelentősebb feltöltődés ellenére is – összességében a 

trendvonal által is jelzett, csökkenő tendencia határozta meg. 

 

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 Vejti térségében lévő kút éves és sokéves adatsorának menetgörbéje 

szemlélteti. A grafikon tanúsága szerint ebben a térségben 2019-ben átlagosan mintegy 50 

cm-rel alacsonyabban helyezkedett el a talajvíztükör, a többéves átlaghoz viszonyítva.  

 



 

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 

 

Horváth Gábor  
Osztályvezető 

Vízrajzi és Adattári Osztály 

 

 

 

 

 


