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ÖSSZEFOGLALÓ
A 2019/2020-AS HIDROLÓGIAI ÉVRŐL

Készítette a Vízrajzi és Adattári Osztály

Összefoglaló a 2019/2020-as hidrológiai évről
2019. november 1. – 2020. október 31.
A 2019-2020-as hidrológiai évben, az elmúlt évekhez hasonlóan a klímaváltozás tipikus
jelei felfedezhetőek voltak. Az általános léghőmérséklet emelkedés már egy ideje jelen idő.
Évről-évre dőlnek meg melegrekordok, amelyek igazgatóságunk területét is érintik, és alig van
olyan hónap az évben, amikor a középhőmérséklet ne haladná meg az átlagos értéket. A
csapadékosság szempontjából a mi éghajlatunkon inkább a csapadék időbeli eloszlásnak
átrendeződése a szembetűnő. Hosszabb csapadékszegény időszakot általában egy az átlagnál
jóval csapadékosabb periódus követ. Mivel idén vízgyűjtőn rendkívül kismértékű volt a hó
felhalmozódása és a tavaszi hónapok sem hozták a várt csapadékot a folyómedrek a
megszokottnál később tudtak feltöltődni. Idén a nyári csapadékmaximumok idején jelentkező
nyári árhullámok voltak a hangsúlyosabbak, de kezelésünkben lévő folyószakaszokon I. fokú
árvízvédelmi szintet elérő vízállások nem alakultak ki.

Időjárás
Csapadék
A 2019. november 1. és 2020. október 31. közötti időszakban összesen 653 mm
csapadék hullott az ATIVIZIG területére. Ez a sokéves átlagos csapadékmennyiséget 107 mmel haladta meg (120%). Ami a Tisza vízgyűjtőterületének éves csapadékösszegét illeti az
ugyancsak meghaladta az átlagos értéket. Fő folyónk vízgyűjtőjét összesen 780 mm csapadék
áztatta, ami 64 mm-el több, mint a megszokott.
A hidrológiai év során mindkét területi viszonyításában hasonlóan alakultak a havi
csapadékmérlegek. Az időszak egy csapadékos novemberrel indult. Működési területünkön
24%-kal, a vízgyűjtőn pedig 44%-kal hullott több eső, mint a várható. Ezt követően decemberi,
de kiváltképpen januári havi átlag maradt el a sokéves közepes értéktől. Igazgatóságunk
területén decemberben a sokévi átlagnak 68 %-át januárban pedig alig 40%-át regisztráltuk,
míg vízgyűjtő szinten a decemberi hiány még nem érte el a 10%-ot, januárban viszont már
közel 60% körül alakult. Átmenetileg a februári és márciusi többlet mérsékelte a kialakult
vízhiányt, de az ezt követő tavaszi hónapok rendkívül aszályos időjárást hoztak. A DélAlföldre áprilisban csupán 7,6 mm csapadék hullott, a havi átlag 18%-a. A vízgyűjtőre ezzel
egy időben a megszokott havi összeg 24%-a, 13,4 mm esett. A hidrológiai év során ezzel az
április bizonyult a legszárazabbnak, mindkét területegység tekintetében. A megszokottnál
szárazabb időjárás májusban is folytatódott, működési területünkön a vártnak 64 %-át (34,3
mm), a vízgyűjtőn pedig 70%-át (51,5 mm) regisztráltuk. A csapadékszegény időszaknak egy
igen csapadékos nyár vetett végett. Kiváltképp sok esett júniusban, amikor is az időszak havi
maximumát regisztráltuk. Az ATIVIZIG területét a nyár első hónapjában, területi átlagban
összesen 153 mm csapadék áztatta, amely a vártnak több, mint kétszerese. Magyarország
területét tekintve is kiemelkedően csapadékosnak bizonyult térségünk, mivel az országos havi
maximumot is működési területünkön, Mindszenten mérték, 243,7 mm-t. Ami a vízgyűjtőt
illeti itt is jelentős esőzéseket tapasztalhattunk, területi átlagban összesen 145 mm esett a hónap
során, 70%-kal több, mint a megszokott. Az ATIVIZIG területén a következő 2 hónapban még
többletet regisztrálhattunk, melynek mértéke júliusban 63%, augusztusban pedig 23% volt. A
vízgyűjtőterületen is mértünk némi többletet, de csupán 17%-ot, augusztusban pedig már

kevesebbet mértünk, az átlagnak 77%-át. A szeptember már egyöntetűen szárazabbnak
bizonyult kiváltképp működési területünkre vetítve, ahol a sokéves havi közepesnek csupán a
fele hullott. Mindemellett országosan is működési területünkön, Kiskunhalason mérték a
legkevesebb csapadékot a hónapban, ahol mindössze 8,9 mm esett. Az időszak végét – a
hidrológiai év éves menetével ellentétben - egy igen csapadékos október zárta. A Dél-Alföldet
31%-kal áztatta több csapadék, mint a havi sokéves átlag, mintegy 83,3 mm-t regisztráltunk.
Ezen időszak alatt fő folyónk vízgyűjtőterületét 100 mm csapadék áztatta, a vártnál 66%-kal
több.
A hidrológiai év során hullott csapadék területi eloszlása jelentős szélsőségeket mutatott
A legtöbb az igazgatóság középső területien hullott, a helyi maximumot is itt regisztráltuk,
Mártély gátőrháznál, 870 mm-t. Ennél jóval kevesebb volt a 12 havi összeg a működési terület
nyugati és északi peremein, a helyi minimumot pedig Csongrádon tapasztalhattuk, 500 mm-t.

Hó
Az elmúlt hidrológiai év hó szezonjában a Tisza vízgyűjtőterületén a csapadék jelentős
része eső formájában hullott, így - az elmúlt két évtől eltérően – rendkívül alacsony volt a hó
felhalmozódásának mértéke, az a téli hónapokban a sokéves minimum alatt alakult.
Az ATIVIZIG területén sem tapasztaltunk számottevő hóborítást. Mindössze január 20-án
jelentettek hófoltokat, a Csongrádi Szakaszmérnökség területéről. Ezt követően március végén,
a szokatlanul hideg időjárás következtében 24-e és 25-e között hullott szilárd halmazállapotú
csapadék. Ebben az időszakban a Szegedi Szakaszmérnökség területén regisztráltak,
maximálisan 2-4 cm-es hóvastagságot, illetve hófoltokat. Ezzel egy időben, a Csongrádi és
Hódmezővásárhely Szakaszmérnökségek területéről jelentetek elszórtan hóleplet.

Léghőmérséklet
Az elmúlt 12 hónap középhőmérséklete Szegeden 12,8℃ volt, ami jelentősen, 1,8℃-al
haladja meg a sokéves átlagos értéket. Május és július kivételével a havi középhőmérsékletek
minden hónapban – kisebb nagyobb mértékben – meghaladták a várhatót.
A hidrológiai év azonnal egy igen jelentős pozitív hőmérsékleti anomáliával indult.
Tavaly novemberben átlagosan 10,3°C-ot mértünk, amely 5,2℃-kal volt melegebb, mint a
megszokott. A december is enyhébb időjárást hozott, a havi középérték 4,3°C, volt, 3,2°C-kal
több, mint az ilyenkor várható. Januárban ennél mérsékeltebb, 0,7℃-os pozitív eltérést
regisztráltunk, majd a február meglehetősen enyhe volt, átlagosan 6,1°C-ot regisztráltunk ismét
5,2°C-kal melegebbet, mint a sokéves havi átlag. A tavasz igen változékony időjárást hozott
térségünkben. Márciusban, még 1,8°C-kal, áprilisban csupán 0,7°C-kal volt melegebb, majd
májusban az időszak során, egyedülálló módon hidegebb volt megszokottnál 1,1°C-kal. Az idei
év nyara nem indult igazán meleg nyárias időjárással. Júniusban a hónap elején még átlag alatti
napi hőmérsékleteket regisztráltunk, majd fokozatosan melegedett térségünk időjárása, így
végül körülbelül 1°C-kal volt melegebb a vártnál. A július átlag körül alakult, majd az
augusztus jelentősen, 2°C-kal meghaladta a sokévi átlagot. Mezőkovácsházán augusztus
legvégén 37,4°C-ot is mértek, ami az adott napra vonatkoztatva Magyarországon minden idők
legmagasabb hőmérsékletének bizonyult. Szeptemberben a korábbi évekhez hasonlóan, még
nem köszöntött be az igazi őszi idő. A havi középhőmérséklet 18,9°C volt, amely 2,3°C több a
havi közepesnél. Ezt követően október közepén tapasztalhattunk némi hőmérséklet csökkenést,
de ennek ellenére is havi átlagban több, mint 1°C-kal többet mérhettünk.

Vízjárás
Folyók vízjárása
Novemberben - a hidrológia év menetének megfelelően – kisvizes állapot volt
meghatározó a Tiszán és a Maroson egyaránt, átlag alatti vízállásokkal. Egy-egy kisebb méretű
vízszintemelkedéstől eltekintve egészen februárig említésre méltó változás nem történt.
Ezt követően mind a Tiszán, mind a Maroson, idén februárban, illetve márciusban is
levonult egy kisebb árhullám, mely átlag fölé emelte a vízszinteket, de árvízvédelmi készültségi
szintet sehol nem érte el. Mivel a vízgyűjtő magasabban fekvő részein az idei hószezonban nem
történt jelentős hófelhalmozódás és a tavaszi időjárás sem hozott számottevő esőzéseket, a
vízjárás éves menetével ellentétben folyómedreink nem tudtak feltöltődni. Az áprilisi havi
közép vízszint 128 cm volt, amely 316 cm-rel múlta alul a sokévi átlagos értéket. A kisvizes
állapotnak egy júniusi árhullám vetett véget, mely a vízgyűjtőre hullott nagy mennyiségű
csapadék hatására alakult ki. A keletkezett árhullámok a kezelésünkben lévő folyószakaszok
vízszintjét jóval átlag fölé emelték, több helyen megközelítve az elsőfokú árvízvédelmi
készültségi szintet. Az árhullám a Tisza és mellékfolyóinak vízszintjét a hónap során egyre
feljebb emelte. A vízgyűjtő magasabban fekvő területeiről érkező kisebb-nagyobb árhullámok,
a hónap során folyamatosan töltötték meg a folyószakaszok medreit. A Tisza a teljes hónap
során végig áradó trendet követett, mely következtében június 26-án a szegedi alsó rakpart
lezárásra került. A tetőzésre a szegedi szelvénynél végül június 30-án került sor 585 cm-es
vízállás mellett (I. fok: 650 cm). Júliusban a vízgyűjtőterületen ugyan továbbra is némi
csapadéktöbbletet (+23%) tapasztalhattunk, de ezek már nem indítottak jelentős árhullámokat.
A folyóra a teljes hónap alatt lassú apadás volt jellemző. A Tiszán a vízszintcsökkenést egy
rövid időre, július 21-től 25-ig egy gyenge áradás törte meg. Ezt követően azonban folytatódott
a folyó apadása, mely átlag alá süllyesztette a vízszinteket. Októberben a vízgyűjtőre hullott
nagyobb mennyiségű csapadék hatására (+66%), a Tisza ismét áradóra fordult. Az árhullám az
átlag fölé emelte a folyó vízszintjét a szegedi szelvényben, mely tetőzésére október 23-án került
sor 262 cm-es vízállás mellett.
A Maroson tapasztalt júniusi árhullám két árhullámcsúcs mellett vonult le. Az első
tetőzésre 20-án került sor 325 cm-es vízállással (I. fok: 400 cm). Rövid apadást követően a
felső szakaszokon újabb vízszintemelkedés következett, amely a makói szelvényben a vízállást
ismét áradóra fordította. Utóbbi tetőzésére június 27-én este került sor 380 cm-es vízállás
mellett. Júliusban a Maros a Tiszához hasonlóan a hónap kezdetétől apadt, majd július 17-től
július 24-ig gyengén áradt. A tetőzést követően szeptember végéig az apadásé volt a főszerep,
átlag alatti vízállásokkal. Októberben kisebb vízszintingadozást regisztráltunk, de jelentős
események már nem következtek az időszak végéig.
A Hármas-Körös szarvasi szelvényében a vizsgált időszak szinte egészében a
duzzasztómű álltál meghatározott vízszinteket regisztrálhattuk. Átmenetileg megszüntették a
duzzasztást november 15-én, mely jelentős vízszintcsökkenést eredményezett. Ekkor mértük az
időszakban a minimum vízállást a szarvasi szelvényben, december 12-én, -45 cm-t. A
duzzasztás visszaállítására december 15-én került sor. Június közepén az emelkedő vízszállás
ismét szükségessé tetette az üzemi vízszint csökkentését. A levonuló árhullám a hónap végén,
június 27-én tetőzött kevéssel az elsőfokú árvízvédelmi készültségi szint alatt (563 cm, I fok:
600 cm). A tetőzést követően a folyó apadni kezdett, aminek következtében a korábban
megszüntetett duzzasztott vízszint július 7-én visszaállításra került, melyet október végén
ismételten megszüntettek, így gyors apadást tapasztalhattunk a folyón.

Jég
A hidrológiai év során, a Tiszán jelentős jégjelenség nem alakult ki. Az ATIVIZIG
területéhez tartozó jég észlelési szakaszokon január 24-26 közötti időszakban jelentettek parti
jeget, illetve helyenként 10%-os jégzajlást.
Ami a Marost illeti január 9. és 14. között jelentettek parti jeget valamint 20-40%-os úszó jeget.
Ezt követően 14-18-ig már csak parti jeget, valamint néhány helyen 10%-os zajlást. Mindezek
mellett Vetyehát környékén a Maros 7-4,2 folyamkilométerhez tartozó jégjelentő szakaszán
január 10-17 közötti időszakban torlódott jég is volt.
Ami a Köröst illeti a folyó ATIVIZIG területén lévő szakaszáról egyetlenen napon jelentettek
0-32 folyamkilométerek között parti jeget, január 10-én. Ezt követően 11-én már csak egyetlen
jégjelentő szakaszon, a 0-6 folyamkilométerek között regisztráltunk parti jeget, de a következő
napra itt is megszűnt.

Talajnedvesség
A talaj felső rétegeinek nedvességtartalma a csapadékosságot követve ingadozott. A
legfelső 20 cm telítettség körüli állapotban volt február végéig. A tavaszi aszályos időszak
azonban átmenetileg vízhiányt okozott a felső rétegben, de a nyári csapadékos időjárás ismét
telítettség közeli állapotot eredményezett a felső talajrétegben. Szeptember végére a DunaTisza közi területeken, a nedvességtartalma átlagosan 80% körül alakult, míg a Tiszántúlon
ennél kevesebb volt (65-80%). A csapadékos októberi időjárás hatására a hónap végére az
ATIVIZIG teljes területén 80-90% közé emelkedett a legfelső talajszint nedvességtartalma.
A működési területünkön a középső 20-50 cm-es talajszint nedvességtartalma hónapról
hónapra fokozatosan töltődött fel, mely során előbb a Duna-Tisza közi területek, majd a
tiszántúli részek is telítetté váltak március végére. A tavaszi vízhiányos időszak itt is éreztette
hatását, mely következtében az igazgatóságunk teljes területén 40% alatti volt a telítettség
mértéke. Nyári esőzések hatására június végére némiképp visszatöltődött a középső talajszint,
70-80%-ra. Szeptemberig ismételten csökkenés volt tapasztalható, mely következtében a hónap
végére 30% alatti értékeket tapasztalhattunk. A vízjárás éves menetével ellentétben az október
hozott pozitív irányú változást, ugyanis a hónap végére 90%-ot meghaladó telítettséget
tapasztalhattunk.
A legmélyebb 50-100 cm-es talajréteg 2019 novemberétől fokozatosan töltődött fel
egészen ez év március végéig, amikor elérte az időszaki maximumát. Ez a Duna-Tisza közi
területeken 90% fölötti, míg a Tiszántúlon átlagosan 80%-os telítettséget jelentett. Ezt követően
a talajnedvesség tartalom lassú csökkenése figyelhető meg. A minimumot szeptember végére
érte el, amikor igazgatóságunk teljes területén 30% alatti értékeket figyelhettünk meg. Október
végéig kismértékű +10%-os emelkedés következett, így 30-40% között alakult a telítettség
mértéke.

Talajvízjárás
A hidrológiai év során működési terültünkön a talajvízszint átlagosan 2-4 méterrel
húzódott a terep alatt, az év nagy részében - területünk jelentős hányadán - elmaradva a sokéves
átlagos vízszinttől.
A hidrológiai év kezdetén, tavaly novemberben még a talajvízszintek áradó tendenciája
volt jellemző működési területünkön. A megszokottnál csapadékosabb márciusi időjárás
hatására intenzívebb áradás kezdődött, átlagosan 10-20 cm. Az áprilistól kezdődő száraz
időszaknak köszönhetően Maros hordalékkúpon és a Tisza menti mélyebben fekvő területeken
már apadó trend volt megfigyelhető, ami május végére igazgatóságunk egész területére

kiterjedt. Az ezt követő júniusi esőzések azonban a talajvízszintek 10-50 cm-es áradását
eredményezték, ami egyedül a homokhátság magasabb részeit nem érintette. Július végére
azonban már a Duna-Tisza közének nagy részén is megfigyelhető volt kisebb nagyobb mértékű
áradás. A nyár előrehaladtával intenzív apadásnak indultak a vízszintek a Maros hordalékkúpon
és a Kiskunsági területeken. Az áradás tovább folytatódott a Tiszántúl északi és a Duna-Tisza
közének déli területin. Szeptemberben viszont már átfogó apadást tapasztalhattunk, melynek
mértéke átlagosan 10-20 cm között alakult. Októberben a talajvízszint csökkenés mérséklődöttátlagosan 5-10 cm volt -, de a trend nem változott a hidrológiai év végig.
A sokéves közepes talajvízállásokhoz képest működési területünk szinte egészén a
hidrológiai év legnagyobb részében negatív eltérést tapasztalhattunk. A csapadék hiányos
tavaszi hónapok miatt a talajvíz nem tudott feltöltődni a megszokott maximális szintre és mivel
a nyár eleji esőzések csak késleltetve érzékeltették hatásukat a legnagyobb negatív anomáliát
júniusban tapasztalhattuk. A legnagyobb eltérések (1-2 m) a homokhátság magasabb részein,
valamint a Tisza-Maros szögben észleltük.

Kilátások
Az Országos Meteorológiai Szolgálat november 12-én kiadott hosszú távú előrejelzése
szerint az előttünk álló december átlagos hőmérsékletű, a január és a február az átlagosnál kissé
melegebb, az időszak egésze pedig az átlagosnál szárazabb időjárást hoz.
A hosszú távú előrejelzés alapján és a jelenlegi átlagos vízháztartási helyzetet
figyelembe véve az előttünk álló téli, kora tavaszi időszakban árvizek keletkezésének az esélye
és kiterjedt dél-alföldi belvíz kialakulásának a valószínűsége átlagosnak mondható.
Szeged, 2020. november 17.

Benyhéné Gémes Orsolya
Vízrajzi és Adattári osztály

Az aszályindex (PAI) 2020-ra számított értékeinek eloszlása
Magyarország területén

