
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 
 

2019. Október 

1. Meteorológiai értékelés 

Október hónapban a szokásos csapadéknak körülbelül fele hullott le, míg az 

átlaghőmérsékletek jelentősen (2-3 °C-al) meghaladták a szokásos értékeket.    

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
Léghőmérséklet és csapadék adatok Villány, Nagyatád és Balatonlelle állomásokon 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

Október hónapban a dunai vízszintek a csapadék hiánya miatt ismét elmaradtak a sokéves 

átlagoktól. Annak ellenére, hogy a hó közepén volt egy kisebb árhullám a Dunán, az átlag 

vízállás Mohácsnál 166 cm volt, ami 107 cm-rel a sokéves érték alatt maradt.  

 

 
 

 

A Dráva vízjárását is az alacsony vízállások jellemezték, s főleg az Őrtilos – Barcs közötti 

szakaszon a vízállások közel 150-200 cm-rel maradtak el a sokéves átlagtól. Az egész 

hónapban a vízállások a negatív tartományban mozogtak. 

 

 

 
Az alábbi táblázatban az októberi és a sokéves havi jellemzők láthatók az átlagtól való 

eltéréssel. A havi átlagok a Duna esetében Mohácsnál 107 cm-rel, a Dráván 134-184 cm-rel 

maradtak alatta a sokéves átlagoknak. 



Állomás Átlag cm 
Sokéves átlag 

cm Eltérés cm 

Duna – Mohács 166 273   -107 

Dráva – Őrtilos -105 42                   -147 

Dráva – Barcs -122 62                   -184 

Dráva – Szentborbás -46 103                   -149 

Dráva – Drávaszabolcs 7 141                   -134 

 

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

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna – Mohács 101 166 270 

Dráva – Őrtilos -146 -105 -27 

Dráva – Barcs -163 -122 -65 

Dráva – Szentborbás -86 -46 5 

Dráva – Drávaszabolcs -19 7 50 

 
Októberben a Duna átlag vízhozama 1390 m

3
/s volt. Ez 335m

3
/s-al kevesebb, mint a sokéves 

havi átlag. A Dráva átlag vízhozama 258 m
3
/s volt, ez 229 m

3
/s-al maradt a sokéves átlag 

alatt. A kis vízfolyásokon is jóval átlag alatti vízhozamok voltak a jellemzőek. 

 

 

Állomás 

Vízhozam 

2019.10 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna – Mohács 1390 1725 

Dráva – Barcs 258 487 

Babócsai R. – Babócsa 0,746 3,043 

Karasica – Szederkény 0,202 0,437 

Baranya – Csikóstőttős 0,201 1,0 

Kapos – Fészerlak 0,402 1,47 

Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén október hónapban nem volt belvízvédekezés. 

 

Aszály helyzet 

Igazgatóságunk működési területén az októberi hónap aszályos volt. A hónap végén a Balaton 

menti körzetekben erős aszályt-, más körzetekben közepes aszályt jeleztek az aszályindexek.  

 

 

 

 



2019. 11. 29. – Aszályhelyzet 

 

 

3. Talajvízszintek alakulása 

Az alábbi táblázatban az októberben bekövetkezett talajvízszint változásokat néhány – a 

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

szemléltetjük. 

A táblázatban feltüntetett vízszintértékek tanúsága szerint októberben jellemzően süllyedő 

tendencia határozta meg a kutak vízszintváltozásának alakulását. 

A Dráva-sík területén-, Drávaszabolcs és Potony térségében a csökkenés mértéke a 0-20 cm-

res értéktartományba esett. 

A Belső-Somogy területén-, Nagybajom és Mike körzetében az előzőeknél kisebb, 0-10 cm-

res értéktartományú süllyedés adódott. 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása 2019. október 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 315 333 -18 süllyedő 

Potony 362 365 -3 süllyedő 

Nagybajom 308 311 -3 süllyedő 

Mike 473 480 -7 süllyedő 



A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 

 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Október hónapban a tájékoztatóban szemléltetett valamennyi talajvízkút állomás esetén hiány 

mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

Drávaszabolcs és Potony körzetében közel azonos értékkel: 37-, illetve 39 cm-rel a többéves 

átlag alá süllyedt a vízszint, ami Drávaszabolcson 7-, Potony vonatkozásában 12 cm-rel 

nagyobb negatív különbséget eredményezett, a szeptemberi adatokhoz képest. 

A hónap során Nagybajom és Mike térségében is hiány jelentkezett. Emiatt mindkét állomás 

esetén teljesen azonos mértékben, 38 cm-rel alacsonyabban helyezkedett el a talajvíztükör 

szintje, a többéves átlaghoz viszonyítva. Az előző hónap adatainál ez Nagybajom körzetében 

9-, Mike területén 18 cm-rel nagyobb, negatív különbségű eltérést eredményezett. 

 

 



 

 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Október 

Helye Mélysége       [cm] 
Többévi       

[cm] 

2019. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 251 288 -37 

Potony 306 277 316 -39 

Nagybajom 373 234 272 -38 

Mike 916 408 446 -38 

 

Az október havi talajvízszintek terep alatti mélységének területi eloszlása az alábbi ábrán 

látható. A havi középértékek alapján megállapítható, hogy a Drávamenti-síkság területén 

jellemzően 200-400 cm közötti mélységtartományban helyezkedett el a talajvíztükör, azonban 

a térség egy kisebb észak-nyugati területrészén 400-600 cm-res mélységértékek is 

előfordultak. 

 

 

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


