
Havi hidrometeorológiai tájékoztató 
 

2020. Október 

1. Meteorológiai értékelés 

Az idei október jelentékenyen csapadékosabb volt a szokásosnál annak ellenére, hogy az 

ország déli részén hullott inkább kevesebb csapadék. A havi középhőmérséklet 11-12 °C 

körül alakult, amely a térségben körülbelül 2 °C-al volt melegebb az átlagnál. 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

2. A felszíni vizek hidrológiai jellemzői  

Folyók, patakok vízjárása 

Októberben a dunai vízállások magasabbak voltak, mint a sokéves átlag. Mohácsnál a vízállás 

1 méterrel meghaladta az októberi sokéves átlagot. 

 

 
 

A Dráván is 45-115 cm-es magasabb vízállásokat észleltünk az egész magyar szakaszon.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az alábbi táblázatban a szeptemberi vízállások és a sokéves havi jellemzők láthatók az 

átlagtól való eltéréssel. 

Állomás Átlag cm 
Sokéves átlag 

cm Eltérés cm 

Duna – Mohács 380 271 109 

Dráva – Őrtilos 83 38                     45 

Dráva – Barcs 107 59                     48 

Dráva – Szentborbás 204 91 113 

Dráva – Drávaszabolcs 254 139 115 

 

 

A szeptember hónap jellemző vízállásait (szélső- és középértékeket) az alábbi táblázat 

mutatja: 

 

Állomás Min. cm Átlag cm Max. cm 

Duna – Mohács 282 380 540 

Dráva – Őrtilos -22 83 212 

Dráva – Barcs 0 107 229 

Dráva – Szentborbás 96 204 315 

Dráva – Drávaszabolcs 153 254 359 

 

 

Októberben a Duna átlag vízhozama 2530 m
3
/s volt, ez 611 m

3
/s-al volt magasabb a sokéves 

havi átlagnál. A Dráva átlag vízhozama 826 m
3
/s volt, ez 343 m

3
/s-al több, mint a sokéves 

havi átlag. A kisvízfolyásoknál vegyes a kép, a csapadékeloszlástól függően valahol nagyobb, 

máshol kisebb a havi vízhozamok átlaga a sokéveshez képest. 

 

 

 

 

Állomás 

Vízhozam 

2020.10 hó Sokéves átlag 

m
3
/s m

3
/s 

Duna – Mohács 2530 1719 

Dráva – Barcs 826 483 

Babócsai Rinya – Babócsa 2,46 3,0 

Karasica – Szederkény 0,249 0,437 

Baranya – Csikóstőttős 0,293 0,977 

Kapos –Fészerlak 1,27 1,43 

Belvízi helyzet 

 

Igazgatóságunk működési területén októberben nem történt védekezés. 

 

 

 

 



 

 

3. Talajvízszintek alakulása 

Az alábbi táblázat az októberben bekövetkezett talajvízszint-változásokat néhány-, az 

igazgatóság működési területén elhelyezkedő és az adott térségre jellemző kút vízszintértékei 

alapján szemlélteti. 

A táblázatban feltüntetett adatok tanúsága szerint október hónapban emelkedő tendencia 

jellemezte kutak vízszintváltozásának alakulását. 

Mind a Dráva-síkon, mind a Belső-Somogy területén szinte teljesen azonos módon 

következett be a két-két kút vízszintjének változása, mely egységesen az 5-25 cm-es 

értéktartományba esett. 

 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízszintek változása – 2020. október 

Állomás 
Vízszint [cm] 

Eltérés Δ [cm] 
A változás 

jellege Hónap eleje Hónap vége 

Drávaszabolcs 343 323 20 emelkedő 

Potony 380 373 7 emelkedő 

Nagybajom 286 265 21 emelkedő 

Mike 487 481 6 emelkedő 

 

A grafikonok az elmúlt 12 hónap regisztrált adatai alapján készültek. 

 



 

Havi átlagos talajvízállás a talajfelszíntől mérve 

Október hónapban a tájékoztatóban rendszeresen bemutatott talajvízkút-állomások esetén 

jellemzően hiány mutatkozott a többéves átlagok tekintetében. 

Drávaszabolcs és Potony körzetében 25-50 cm közötti értéksávval süllyedt a többéves átlag 

alá a talajvíztükör, ami Drávaszabolcs esetében 25 cm-rel kisebb, Potony vonatkozásában 4 

cm-rel nagyobb eltérést eredményezett a szeptemberi adatokhoz képest. 

A hónap során Nagybajom térségében 1 cm-rel a többéves átlag fölötti, Mike körzetében 45 

cm-rel a többéves átlag alatti vízszintértékek adódtak. Ez Nagybajom esetén 7 cm-es pozitív 

különbséget jelentett, ezzel szemben Mike területrészén 2 cm-rel nagyobb negatív eltérést 

eredményezett a szeptemberi többéves átlagértékek vonatkozásában. 

 

 

A táblázatban regisztrált adatok szerepelnek 

Talajvízkút Október 

Helye Mélysége       [cm] 
Többévi       

[cm] 

2020. 
Tárgyévi     

[cm] 

Eltérés a többévitől       
[cm] 

Drávaszabolcs 534 253 282 -29 

Potony 420 280 330 -50 

Nagybajom 373 234 233 1 

Mike 916 410 455 -45 

 

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

látható. A havi középértékek alapján készített térképi ábrázolásról megállapítható, hogy a 

Dráva-menti síkság területén jellemzően 200-400 cm közötti mélységtartományban 

helyezkedett el a talajvíztükör. A tájegység egy kisebb, Drávához közeli felső peremvidékén 

100-200 cm-es mélységértékek is előfordultak. 



 

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


