
 

 

 

 

 

Havi hidrometeorológiai tájékoztató 
 

2019. Május 

 

1. Meteorológiai értékelés 

 
Az idei májusunk hűvös és csapadékban gazdag volt. A DDVIZIG területén a havi 

átlaghőmérséklet 11-12 °C körül alakul, amely jelentősen-, mintegy 3 °C-al volt alacsonyabb 

a szokásosnál. Az elmúlt hónapok csapadéktrendje erősen megváltozott-, jelentősen 

meghaladva a havi átlagokat. Területünkön körülbelül kétszer több csapadék hullott le, mint 

amennyi általában ilyenkor szokott.   
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●  2019 május ● Sokéves átlag 

Csapadékösszegek az Igazgatóság területén 2019 - 
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2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása  

Május végén a Duna felső-német és osztrák vízgyűjtőin – a két hullámban leesett csapadék 

hatására – két árhullám vonult le a folyón. Egyes vízgyűjtőkön a 100 mm-t is meghaladó 

csapadék hullott. A magyarországi szakaszon, több helyen is árvízi fokozatot kellett 

elrendelni. A két árhullám a Duna déli alsó szakaszán már egy nagyobb időtartamú 

árhullámot képezett. Május végén az árhullám még nem érte el Mohácson az I. fokozat 

szintjét, 689 cm-el tetőzött, de június elején a Duna már 25 cm-el haladta meg az I. fokozat 

szintjét, az akkor mért 725 cm-el.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Tetőzések a Dunán 

Állomásnév 
árvízi 

fokozat 
Tetőzés 

Duna Komárom   525 

Duna Budapest   587 

Duna Baja   732  

Duna Dunaszekcső   725  

Duna Mohács I 727  

 

A Dráván is május végén – június elején vonult le egy kisebb árhullám, de nem érte el az 

árvédekezési készültség szintjét. 

 

 

 

Az alábbi táblázatban a 

májusi sokéves havi 

jellemzők láthatók, az 

átlagtól való eltéréssel. 
Állomás Átlag cm 

Sokéves átlag 
cm Eltérés cm 

Duna - Mohács 434 471 - 37 

Dráva - Őrtilos 24 100                   -76 

Dráva - Barcs 27 155                   -128 

Dráva - Szentborbás 108 187                   -87 

Dráva - Drávaszabolcs 169 221                   -52 

 

 

 

 

 

 

 

 

A májusi jellemző vízállásokat (szélső- és középértékeket) az alábbi táblázat mutatja:  



 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna - Mohács 323 434 689 

Dráva - Őrtilos -109 24 257 

Dráva - Barcs -56 27 229 

Dráva - Szentborbás 32 108 296 

Dráva - Drávaszabolcs 102 169 304 

 

Május 28-án az igazgatóság területére lehullott eső hatására a mecseki vízfolyásokon gyors-, 

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

villámárvizek alakultak ki. A heves, áradó víznek szerencsére a tömege nem volt jelentős, így 

a tetőzés után gyors, szintén jelentős apadások indultak el. Néhány árhullámkép a 29-én 

levonult vizekről: 

 

 

 

 

 



 
 

Májusban a Duna átlag vízhozama 2900 m3/s volt, ami teljesen megjegyzik a sokéves, havi 

átlaggal. A Dráva átlag vízhozama 589 m3/s volt, ez  ~ 103 m3/s-al maradt el a sokéves átlag 

alatt. A kisvízfolyások többsége ebben a hónapban a sok csapadék hatására meghaladta a 

sokéves átlagot.  

Állomás 

Vízhozam 

2019.05 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna - Mohács 2900 2914 

Dráva - Barcs 589 692 

Babócsai R.-Babócsa 1,96 3,52 

Karasica - Szederkény 0,739 0,578 

Baranya - Csikóstőttős 2,27 1,66 

Kapos- Fészerlak 2,18 1,6 

 

Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén május hónapban a balatoni belvízrendszeren volt 

belvízvédekezés. 

 

3. Talajvízszintek alakulása 

Az alábbi táblázatban a májusban bekövetkezett talajvízszint változásokat néhány – a 

működési területünkön elhelyezkedő –, és az adott térségre jellemző kút vízszintértékei 

alapján szemléltetjük. 

A táblázatban feltüntetett vízszintértékek tanúsága szerint májusban a szokatlanul csapadékos 

időjárás következményeként, jellemzően emelkedő tendencia határozta meg a kutak 

vízszintváltozásának alakulását. 

A Dráva-sík területén Drávaszabolcs és Potony térségében a növekedés mértéke a 45-75 cm-

es értéktartományba esett. 



A Belső somogyi térrészen Nagybajom és Mike körzetében az előbbinél kisebb, 5-35 cm-es 

értéktartományú emelkedés adódott. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2019. május 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 289 242 47 emelkedő 

Potony 331 259 72 emelkedő 

Nagybajom 271 240 31 emelkedő 

Mike 449 440 9 emelkedő 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 



 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Május hónapban a tájékoztatóban szemléltetett valamennyi talajvízkút állomás esetén 

továbbra is hiány mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

Drávaszabolcs és Potony körzetében 13, illetve 54 cm-rel az átlagos értékek alá süllyedt a 

vízszint, ami 55 és 43 cm-el kisebb különbséget eredményezett az áprilisi adatokhoz képest. 

A hónap során Nagybajom és Mike térségében is hiány jelentkezett, melynek következtében 

12, illetve 54 cm-rel a többéves átlag alatt helyezkedett el a talajvíztükör szintje ezeken a 

területeken. Az előző hónap adataihoz viszonyítva Nagybajom körzetében 25 cm-rel 

csökkent-, Mike területén viszont 14 cm-rel nőtt az átlagos értékektől való eltérés különbsége.  

 

 

 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Május 

Helye Mélysége  [cm] 
Többévi       

[cm] 

2019. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 190 203 -13 

Potony 420 200 254 -54 

Nagybajom 373 204 216 -12 

Mike 916 353 415 -62 

 

A május 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. Emellett a térség 

északkeleti és északnyugati területrészén 400-600 cm-es mélységértékek is előfordultak-, míg 

a kistáj délnyugati peremvidékének egy kisebb körzetében 100-200 cm mélységtartományú 

vízszint adódott. 



 

Az ábra forrása: Integrált vízháztartási tájékoztató és előrejelzés, 2019. június 

 


