
 

 

 

Éves hidrometeorológiai tájékoztató 

 

 

2020. év 

 

 
Hidrometeorológia: 

 
A Dél-dunántúli régióban 2020-ban összességében az átlagnál lényegesen kevesebb csapadék hullott. 

A júliusi rendkívüli Nyugat-magyarországi események miatt egyedül Nagyatád állomáson haladta meg 

az átlagot az éves csapadékösszeg. Áprilisban és novemberben szinte alig esett az eső, egyedül az 

október volt jelentősen csapadékosabb az átlagnál. Év végéig a legtöbb csapadékot a nagyatádi (796 

mm), illetve a legkevesebbet a balatonlellei állomásainkon (503 mm) mértük.  

Az elmúlt év során a május kivételével minden hónap melegebb volt az átlagnál. Különösen a februári, 

augusztusi, októberi, novemberi és a decemberi hónapok.  

 

 

 

 
Az igazgatóság területén mért évi csapadékösszegek 2020-ban [mm]: 

 

 

 

 

 

 

 



Az alábbi ábrákon néhány állomásunk éves csapadék- és hőmérsékleti eloszlása látható: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aszály 

Szeptemberben csapadékhiány miatt az igazgatóság egész területén közepes aszály volt a 

jellemző, de a Dráva, illetve az Alsó-Duna menti körzetekben megjelent az erős aszály 

fokozata is. 



 

 

A szeptember 22-i állapotot az alábbi ábra mutatja: 

 

 

Felszíni vizek 
 

DRÁVA 

Az év májusáig alacsony, majd év végéig inkább közepes vízállások voltak a jellemzők a 

folyó vízmércéin. Az év folyamán a drávaszabolcsi vízmércén a vízállás csak kétszer haladta 

meg a 300 cm-es értékét: 2020. 09. 04-én 333 cm-es-, míg 2020. 10. 15-én 359 cm-es volt.  

 

Vízállás alakulása a Dráva drávaszabolcsi szelvényében 2020. 01. 01. – 2020. 12. 31. között. 

 

 
 

 

 

 



Vízhozamok szélső értékei a Dráva barcsi szelvényében, 1960-2020. között:  

 

Max:   3190 m
3
/s 

Min:    114 m
3
/s 

Átlag:   518 m
3
/s 

 

     2020. év:   

 

Max:   1190 m
3
/s 

Min:     204 m
3
/s 

Átlag:   524 m
3
/s 

 

 

2020-ban a Dráva átlag vízhőmérséklete: 13,3°C volt. A maximális vízhőmérséklet 23,3°C,  

a minimális érték 3,8°C. A 2020-as évben nem volt jégképződés a folyón. 

 
 

Vízhőmérsékletek alakulása a Dráva barcsi szelvényében, 2020. 01. 01. – 2020. 12. 31. között 

 

A Dráva felső-alpi vízgyűjtőjén a hóban tárolt vízkészlet hasonló volt, mint 2019-ben: kissé 

az átlag feletti 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 2000-2020. között 

 

 

 



DUNA 

2020-ban a Duna vízjárását a Drávához hasonlóan inkább a kis- és középvizek jellemezték. 

Az év folyamán észlelhető volt néhány nem jelentős árhullám, de ezek jóval alacsonyabbak 

voltak, mint az I. fokú készültségi szint.  

 

 
 

Vízállás alakulása a Duna mohácsi szelvényében, 2020. 01. 01. és 2020. 12. 31. között 

 

Vízhozamok szélső értékei a Duna mohácsi szelvényében, 1924-2020. között: 

 

                                               Max:   8360 m
3
/s 

Min:    600 m
3/

s 

                                                           Átlag:   2334 m
3
/s    

 

                                                                2020. év: 

 

                       Max:   4350 m
3
/s 

                       Min:    1270 m
3
/s 

  Átlag:  2080 m
3
/s   

 

 

2020-ban Duna átlag vízhőmérséklete Mohácsnál 13,6°C, a maximális hőmérséklete 24,4°C, 

míg a minimum 3,1°C volt. Az év során a Dunán sem volt észlelhető jég. 

 



 
 

Vízhőmérsékletek alakulása a Duna mohácsi szelvényében  

2020. 01. 01. – 2020. 12. 31. között 

 

 

A folyó felső vízgyűjtőjén a tavalyi év telén kevés hó esett. A Pozsony feletti vízgyűjtő hóban 

tárolt vízkészlete jóval az átlag alatt volt: 6 km
3
.
 

 

 
A Duna Pozsony feletti szelvényének hóban tárolt vízkészletei, 2000-2020. között 

 

 

Vízfolyások, patakok vízjárásának jellemzése: 

 
A 2020. év hidrológiai szempontból legjelentősebb eseménye a Babócsai-Rinya árhulláma 

volt. 

Július 24-25-én rendkívüli mennyiségű eső esett a Babócsai-Rinya vízgyűjtőre (Nagyatád 134 

mm). A lehullott csapadék hatására a teljes vízgyűjtőn árhullámok alakultak ki. Különösen a 

Szabási, a Beleg-Böhönyei és a Szabási Rinya területein hullott extra mennyiségű csapadék.  

Nagyatádon a korábbi LNV-t 86 cm-rel, Babócsán 26 cm-rel haladta meg a tetőző 

vízállás.  

 

 

 



Az alábbi ábrán a Babócsai-Rinya, Nagyatád (piros) és a Babócsai-Rinya, Babócsa (kék) 

vízállás idősorai láthatóak: 

 

 
 

 

A Babócsai-Rinya, Babócsa vízmérce szelvénye feletti elöntött táj 

Annak ellenére, hogy a kisvízfolyásokon előfordultak villám árhullámok, a 2020-as évi  

középvízhozamok jóval elmaradtak a sokéves-, illetve a 2017-18-19-es átlagoktól is.  

 

Vízfolyás Állomás 

Középvízhozamok 

2017 2018 2019 2020 Sokéves 

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

Kapos  Fészerlak 1,25 1,91 1,26 0,872 1,64 

Baranya Csikóstőttős 0,967 1,51 0,67 0,405 1,5 

Karasica Villány 1,4 1,53 1,27 0,715 1,48 

Bükkösdi-víz  Szentlőrinc 0,221 0,283 0,193 0,049 0,353 

Nagy-Koppány Törökkoppány 0,665 0,655 0,522 0,348 0,547 

Babócsai-Rinya Babócsa 2,2 3,72 1,34 2,228 3,354 

Villány-Pogány Villány 0,423 0,464 0,428 0,225 0,454 

Surján Szentbalázs 0,232 0,301 0,196 0,079 0,238 

Határkülvíz-
csatorna 

Csömend 0,429 0,787 0,3 0,258 0,603 

Keleti-Bozót Pamuk 0,339 0,389 0,389 0,196 0,331 



 

Belvíz 
 

Az elmúlt évben átemelt belvíz mennyisége 2.977.560 m
3
 volt a belvízvédekezés során. 

Tavaly csak a 05.03.-as Dél-balatoni belvízvédelmi szakaszon védekeztünk 2020. 01. 01-től 

(2019. novembertől áthúzódó) – 2020. 02. 28-ig, valamint 2020. 03. 09. és 2020. 04. 03 

között.             

 

Felszín közeli vizek alakulása 

 

A hidrometeorológiai fejezetben ismertetésre került, hogy az igazgatóság területére 2020. 

évben lehullott csapadék mennyisége az átlagosnál lényegesen kevesebb volt, ami a 

talajvízkutak vízjárásán is éreztette hatását. 

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 2020. év eleji, illetve év végi vízszintértékei, valamint ezek eltérései láthatók.  

Az adatokból megállapítható, hogy a feltüntetett kutak mindegyikénél negatív előjelű, azaz 

éves viszonylatban csökkenő tendenciát mutató értékek szerepelnek.  

A legnagyobb eltérés a táblázatban szereplő állomások tekintetében Sátorhely térségében 86 

cm-es süllyedő értékkel jelentkezett, míg Berzence környezetében az év végére 11 cm-rel 

alacsonyabban helyezkedett el a talajvíztükör. 

 

Ssz. Törzszám A kút neve 

2020. 

január     

eleje 

2020. 

december 

vége 

Eltérés          

Δ 

Vízszint 

[cm] 

Vízszint 

[cm] 

Vízszint 

[cm] 

1. 000926 Ádánd 681 710 -29 

2. 003487 Berzence 196 207 -11 

3. 000897 Drávafok 419 453 -34 

4. 003758 Drávaszabolcs 272 320 -48 

5. 000864 Karád 122 146 -24 

6. 000874 Kaposvár Textiles 307 328 -21 

7. 003659 Lad-Gyöngyöspuszta 479 515 -36 

8. 003490 Marcali 265 289 -24 

9. 004230 Mike 454 476 -22 

10. 003757 Potony 326 368 -42 

11. 004576 Sátorhely 573 659 -86 

12. 003073 Vejti 426 458 -32 



 

 

 

 
 

Az alábbi diagramok Sátorhely és Berzence talajvízkút-állomások 2020. évi vízjárását 

szemléltetik az adatok részletes grafikus ábrázolásával. 

Mindkét grafikus ábrán nyomon követhetők az év során bekövetkezett vízszint-változások, 

valamint jól látható a talajvíztükör adott térségekben való mélységi elhelyezkedése. 

A sátorhelyi kútban az év folyamán jellemzően az alsó tartományban helyezkedett el a 

talajvíztükör 662 és 546 cm közötti, 116 cm-es vízjátékkal. A magasabb vízszintértékek az év 

első harmadában fordultak elő. Az év elejétől növekvő tendencia – feltöltődés – tavasz 

közepéig, április 14-ig tartott, majd ezt követően két kisebb emelkedéssel folyamatos 

csökkenést mutatott. Az év folyamán előforduló minimum-érték a kút alsóbb tartományában 

december 17. és 24. között 662 cm-nek adódott. Ekkortól már néhány centiméteres emelkedés 

figyelhető meg. A kút vízszintje március végétől április közepéig volt a maximumon, 546 cm-

es értékkel. 



Az éves vízjárásra határozott csökkenő tendencia volt a jellemző, amit az adatsorhoz felvett 

trendvonal meredek süllyedése szemléltet. 

 

 

A berzencei kútban a vizsgált időszakban a középtartomány közelében volt a talajvíztükör.  

Az éves vízjáték 286 és 196 cm között 90 cm-nek adódott. A kút éves vízjárását több egymást 

követő süllyedő és emelkedő periódus jellemzi. A minimális értéket a nyár közepén, június 

15-én érte el a vízszint 286 cm-es értékkel. Ezt követően több feltöldődés és leürülés során 

december végén 207 cm-re emelkedett a talajvíztükör, ami nem érte el az év eleji 196 cm-es 

maximumát.  

A vízjárást összességében – a trendvonal által is jelzett –, kismértékben 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 2020-ban átlagosan mintegy 70 

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

 



 

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

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

ábrák szemléltetik. 

 
 



 

Készítette: Vízrajzi és Adattári Osztály 


