
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 
 

2020. Július 

1. Meteorológiai értékelés 

A hónap során az Igazgatóság területének nagy részére átlag körüli csapadék hullott le. Dél-

Baranyában és Somogy-megye egyes részein esett az átlagnál kicsit kevesebb csapadék. Az 

ország nyugati részein viszont egy tőlünk délnyugatra kialakuló-, majd a Kárpát-medence felé 

sodródó sekély ciklon miatt hatalmas mennyiségű csapadék zúdult le.  Ez a csapadék érintette 

az Igazgatóság nyugati részeit, így Nagyatádon (192 mm) és környezetében a havi átlag több 

mint fele hullott le mindössze másfél nap alatt. Az átlaghőmérséklet az Igazgatóság területén 

nagyjából a sokéves átlagnak felelt meg.  

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

Léghőmérséklet- és csapadék adatok Villány, Nagyatád és Balatonlelle állomásokon 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

 

Július 24-25-én rendkívüli csapadék esett a Babócsai Rinya vízgyűjtőre (Nagyatád 134 mm). 

A másfél nap alatt lehullott csapadék hatására a teljes vízgyűjtőn árhullámok alakultak ki. 

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), a Babócsai Rinya – Babócsa (kék) 

vízállás idősorai láthatóak: 

 

 
A főágon a tetőzések az alábbiak voltak: 

 

 

Állomásnév Tetőzés – cm  Idő LNV – cm Dátum 

Babócsai Rinya –  

Malomárok,  Nagyatád 
236 

2020. 07. 26.  

7:00 
177 

1993. 12. 23. 

Babócsai Rinya, Nagyatád 344 
2020. 07. 26. 

7:00 
258 

2010. 09. 20. 

Babócsai Rinya, Babócsa 326 
2020. 07. 27. 

21:00 
300 

2010. 09. 22. 

 

 



 

 

Július elején-, illetve a hónap derekán a Dunán vízszint-emelkedéseket észleltünk, de ennek 

ellenére a júliusi átlag 63 cm-rel maradt el a sokéves átlagtól. 

 

 
 

 

A júliusi Drávai vízállások egy kicsit magasabbak voltak, mint a júniusi, májusi vízállások, de 

még mindig 80-30 cm-rel maradtak el a sokéves átlagtól. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az alábbi táblázatban a júliusi vízállások és a sokéves havi jellemzők láthatók, 

az átlagtól való eltéréssel 

 

Állomás Átlag – cm Sokéves átlag – cm Eltérés – cm 

Duna – Mohács 363 426 --63 

Dráva – Őrtilos 23 79 ---56 

Dráva – Barcs 31 112 --81 

Dráva – Szentborbás 111 164 -53 

Dráva – Drávaszabolcs 168 200 --32 

 

 

A július jellemző vízállásait (szélső- és középértékeket) az alábbi táblázat mutatja: 

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna – Mohács 253 363 496 

Dráva – Őrtilos -97 23 91 

Dráva – Barcs -48 31 87 

Dráva – Szentborbás 31 111 166 

Dráva – Drávaszabolcs 91 168 223 

 

 

 

Júliusban a Duna átlag vízhozama 2420 m
3
/s volt, ez 248 m

3
/s-al kevesebb a sokéves e havi 

átlagnál. A Dráva átlag vízhozama 618 m
3
/s volt, ez 23 m

3
/s-al kevesebb, mint a sokéves havi 

átlag. A Babócsai Rinya kivételével a kisvízfolyásokat is jóval átlag alatti vízhozamok 

jellemezték. 



 

 

 

 

 

Állomás 

Vízhozam 

2020.07 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna – Mohács 2420 2668 

Dráva – Barcs 618 641 

Bükkösdi-víz – Szentlőrinc 0,026 0,231 

Karasica – Szederkény 0,186 0,377 

Baranya – Csikóstőttős 0,195 0,973 

Kapos –Fészerlak 0,441 0,813 

 

Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén júliusban nem történt védekezés. 

 

Aszály 

 

A hónap közepén megjelentek aszályos területek az igazgatóság alsó-Duna körzetében. 

A július 20-i állapot. 

 

 

 

 

 



 

 

3. Talajvízszintek alakulása 

Az alábbi táblázat a júliusban bekövetkezett talajvízszint-változásokat néhány-, az 

igazgatóság működési területén elhelyezkedő és az adott térségre jellemző kút vízszintértékei 

alapján szemlélteti. 

A táblázatban feltüntetett adatok tanúsága szerint július hónapban többnyire süllyedő 

tendencia határozta meg a kutak vízszintváltozásának alakulását, de néhány kút esetében 

(Nagybajom, Babócsa), működési területünk nyugati-délnyugati térségében jelentősebb 

emelkedés is előfordult, a hónap végén lehullott rendkívül nagymennyiségű csapadék 

hatására. 

A nagybajomi kútban 46 cm-t emelkedett a vízszint 3 nap alatt: 302 cm-ről (2020. 07. 24. – 

20:00) 256 cm-re (2020. 07. 27. – 20:00). 

A Babócsai Rinyán a csapadéktevékenység miatt levonuló heves árhullám, a közelében lévő 

talajvízkút vízszintjét 182 cm-rel emelte meg 3 és fél nap alatt: 333 cm-ről (2020. 07. 25. – 

16:00), 151 cm-re (2020. 07. 29. – 04:00)  

 

 



 

 

A Dráva-síkon – Drávaszabolcs és Potony térségében – a hónap folyamán bekövetkezett 

csökkenés mértéke a 15-20 cm-es értéktartományba esett. 

A Belső-Somogy területén – Nagybajom térségében – 14 cm-es növekedés-, míg Mike 

területrészén, 9 cm-es süllyedés adódott. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2020. július 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 323 338 -15 süllyedő 

Potony 342 358 -16 süllyedő 

Nagybajom 285 271 14 emelkedő 

Mike 463 472 -9 süllyedő 

 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 



 

 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Július hónapban a tájékoztatóban rendszeresen szemléltetett valamennyi talajvízkút-állomás 

esetén továbbra is hiány mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

Drávaszabolcs és Potony körzetében 45-55 cm közötti értéksávval süllyedt a többéves átlag 

alá a talajvíztükör, ami Drávaszabolcs esetében 14, Potony vonatkozásában 24 cm-rel kisebb 

eltérést eredményezett a júniusi adatokhoz képest. 

A hónap során Nagybajom és Mike térségében a többéves átlaghoz viszonyított süllyedés a 

25-50 cm-es értéktartományba esett. Az előző hónap – június – értékeihez viszonyítva 

csökkent a különbség, ennek megfelelően Nagybajom területrészén 11, míg Mike körzetében 

10 cm-rel alacsonyabban helyezkedett el a talajvíztükör. 

 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 



Talajvízkút Július 

Helye Mélysége  [cm] 
Többévi       

[cm] 

2020. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 236 291 -55 

Potony 420 255 303 -48 

Nagybajom 373 225 251 -26 

Mike 916 389 439 -50 

 

A július havi talajvízszintek terep alatti mélységének területi eloszlása az alábbi ábrán látható. 

A havi középértékek alapján megállapítható, hogy a Dráva-menti síkság területén jellemzően 

200-400 cm közötti mélységtartományban helyezkedett el a talajvíztükör. A tájegység 

északnyugati peremvidékének területén 400-600 cm-es mélységértékek is előfordultak. 

 

 

Az ábra forrása: Integrált vízháztartási tájékoztató és előrejelzés, 2020. augusztus 


