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Hidrometeorológiai értékelés 
Készült 2012. január 27. 

 

 

2011. év hidrometeorológiai jellemzése 
 

A 2010. év kiemelkedően sok csapadékával szemben a 2011-es év  az egyik legszárazabb 

esztendő volt az Alföldön. A Közép-Tisza területén a több éves mérések alapján kiszámított 

csapadékátlag 519,1 mm. Ezzel szemben, 2011-ben az igazgatóság területén ennél 130,5 mm-el 

kevesebb, 382,9 mm csapadék hullott. 

 

 
 

Az április-július és a december hónapokat kivételével minden alkalommal a sokévi, havi átlag 

alatti csapadék hullott. November hónapban az egész igazgatóság területén nem hullott mérhető 

csapadék. 

 

 

 

Halmozott igazgatósági csapadékátlagok 2011.
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Hőmérséklet: 

Az éves átlaghőmérséklet 2011-ben 11,6 
o
C volt, ami 1,0 

o
C-al volt magasabb a sokéves 

átlagértéknél. Az év leghidegebb napja -11,4
 o

C, január 28-án volt, legmagasabb hőmérsékletet 

36,9 
o
C, augusztus 25-én mérték.  

 
A havi átlaghőmérséklet 2011-ben a február, október és november hónapokat kivéve miden 

esetben lényegesen magasabban alakult, mint a sokévi havi átlag. A szeptember szinte nyári 

hónapnak felelt meg, az átlaghőmérséklet 4,4 
o
C-al volt magasabb, mint a sokévi havi átlag. 

Érdekesség, hogy a november hidegebb volt, mint a december hónap. 
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Folyók vízjárása, vízhozama 2011-ben 

Tisza: 

A Tiszán Kisköre-alsónál 2011-ben 1 db fokozati szintet (600 cm-t) meghaladó árhullám vonult 

le, amely még 2010. decemberében alakult ki.  

   Tetőzés időpontja      Vízállás  

2011. január 3. 7:00       801 cm 

A Tiszán Kisköre-alsónál mért maximális vízhozam 1540 m
3
/s volt, 801 cm-es vízállásnál. 

A Tiszán Kisköre – alsónál 2011. november 13-án mértük az év eddigi legkisebb vízszintjét -302 

cm-el (81,6 m
3
/s).  

 
 

Szolnoknál 1 db fokozati szintet (650 cm-t) meghaladó árhullám volt 2011-ben.  

   Tetőzés időpontja      Vízállás  

2011. január 4. 7:00       830 cm 

A Tiszán Szolnoknál mért maximális vízhozam 1710 m
3
/s volt, 830 cm-es vízállásnál. 

A Tiszán Szolnoknál 2011. szeptember 26-án -257 cm-el (79,5 m
3
/s) mértük az év legkisebb 

vízszintjét.  
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Zagyva: 

A Zagyván Jászteleknél 2011-ben 3db I. fokú 350 cm-t meghaladó árhullám fordult elő.  

 

   Tetőzés időpontja      Vízállás  

2010. december 27. 19:00      504 cm 

2011. január 14. 19:00      456 cm 

2011. március 20. 19:00      453 cm 

 

A Zagyván Jászteleknél 2011. január 14-én mértük az éves maximális vízhozamot 44,6 m
3
/s 456 

cm-es vízállásnál, a minimális éves vízhozamot szeptember 29-én 100 cm-nél 0,565 m
3
/s-ot. 

 

 
Hármas-Körös 

A szarvasi vízmércénél január 4-ig II. fokú árvízvédelmi készültség (750 cm), január 30-ig I. 

fokú árvízvédelmi készültség (600 cm) feletti vízállásokat figyelhettünk meg. Márciusban egy 

közepes, de fokozati szintet el nem érő árhullám vonult le a Hármas-Körösön. Ezt követően a 

folyó duzzasztott szakaszán alig változó vízállásokat figyelhettünk meg. 
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Hortobágy-Berettyó 

A borzi vízmércénél január 23-ig III. fokú árvízvédelmi készültség (350 cm), február 8-ig II. 

fokú árvízvédelmi készültség (300 cm), és április 7-ig I. fokú árvízvédelmi készültség (250 cm) 

feletti vízállásokat figyelhettünk meg. Április 7-én a vízszint a borzi vízmércén végre a elérte 250 

cm-es vízállást. Július végén lehullott jelentős (Karcagon július 29.-én 89,5 mm eső esett) újból I. 

fok közeli árhullám alakult ki a Hortobágy-Berettyón. 

 
 

Talajvízhelyzet: 
 

A talajvízszínt 2012. elején az Igazgatóságunk területén 100-650 cm-es tartományban 

helyezkedik el a terep alatt. Jelenleg az észlelt talajvízállás az igazgatóság teljes területén 100-

300 cm-el alacsonyabban helyezkedik el az egy ével ezelőtt észlelt adatokhoz képest.  

 

 

2012. év hidrometeorológiai jellemzése 
 

Az igazgatóságunk területére 2011 január 1. és 31. közötti napokban 19,4 mm csapadék hullott, 

ez 9,8 mm-el kevesebb, mint a sokéves januári átlag.  
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Januárban, eddig enyhe időjárás uralkodott a Kárpát-medencében. Az átlaghőmérséklet a mai 

napig 3,3 
o
C-al magasabb volt, mint az átlagos januári hőmérséklet. 

 

A Tisza vízgyűjtőin januárban 31.-ig az átlagosnál nagyobb mennyiségű csapadék hullott. 

Például a  Felső-Tiszán 64,7 mm szemben már lehullott 78,7 mm 

 

Hóviszonyok a Tisza vízgyűjtőjén 

A hóban tárolt vízkészlet jelenlegi helyzetét a VITUKI által készített alábbi táblázatban és 

térképen mutatjuk be: 

 

 
 

 

 
 

A mai napon a hóban tárolt vízkészlet a Tisza Szegedi szelvényéig 3,53 km
3
, ami kissé, 0,1 km

3
-

el több, mint az ilyenkor szokásos átlagos mennyiség.  
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Hóviszonyok a Tisza, Szegedig terjedő vízgyűjtőjén 

 

Várható időjárás a következő 10 napra az OMSZ előrejelzése alapján: 
 

A vízgyűjtők – akárcsak a mediterrán térséget leszámítva egész Európa – időjárását péntek 

reggelig az Északkelet-Európa fölötti középponttal rendelkező hatalmas anticiklon alakítja. 

Csapadék nem várható. 

 Holnap napközben a magasnyomás déli peremén, a Földközi-tenger középső 

medencéjében egy mediterrán ciklon erősödik meg, és csapadékzónája fokozatosan észak felé 

húzódik. Hatására péntek reggeltől a déli vízgyűjtőkön havazás kezdődik, amely lassan észak. 

északkelet felé húzódik. Szombaton a havazás a Kárpát-medence északnyugati részére is átterjed. 

Nyugatabbra csapadék nem valószínű. A csapadékzóna vasárnap délután távozik északkelet felé. 

Az addig lehulló csapadék mennyisége a jelenlegi számítások szerint a Kárpát-medence 

északnyugati részén területi átlagban 1-5, a középső területeken 8-15, keleten 15-20 mm között 

valószínű.  

 A jövő hét elején (hétfőn a nap második felében vagy kedden) várhatóan egy újabb 

mediterrán ciklon éri el dél, délkelet felől a vízgyűjtőket, valószínűleg az előzőnél kisebb 

mennyiségű havazást okozva. Ezt követően már döntően anticiklonális hatások alakítják 

időjárásunkat, csökken a csapadék kialakulásának esélye. Folytatódik a nagyon hideg idő. 

A 0 fok magassága végig a talajon lesz. 

 

Várható hidrológiai helyzet 
 

Az  előttünk álló két hét során a hideg, igazi téli időjárás várható. A levegő hőmérséklete a 

hegyekben -25 
o
C alá is csökkenhet. A folyókon folyamatos apadó vízállásokkal kell 

számolni. A tartós hideg hatására és a fokozatosan csökkenő vízállások következtében a 

folyókon állójég kialakulására is fel kell készülni. 

 

Szolnok, 2012. január 31. 

 

      Összeállította:         Dr. Kovács Sándor 

         Hidrológus Szakcsoport 

 


