
 

 
 

 
 

 

 

2020-ban Dévaványa végzett a legcsapadékosabb állomások 
listájának első helyén  

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területét illetően a 2020-as esztendő 
csapadékviszonyairól elmondható, hogy némi többlet született a megelőző sokéves 
értékekhez viszonyítva.  

Amíg a 2019-es naptári év 569,5 mm csapadékkal minimálisan, de szárazabbnak bizonyult 
a sokéves átlagnál, addig ez 2020-ban másképpen alakult. A tavalyi év területi átlaga 
611,9 mm volt, mely a sokéves 561,5 mm-el összevetve 50,4 mm-es eltérést jelent, mely 
lényegében egy átlagos hónap csapadékmennyiségének felel meg. Hatalmas többlet 
keletkezett például júniusban, de a július és az október is jelentős mértékben hozzájárult 
az átlagnál esősebb szezonhoz. Ha az időbeni eloszlást tovább vizsgáljuk, rögtön 
szembeötlik, hogy párosával váltakoztak a csapadékban szegényebb és gazdagabb 
hónapok, mégpedig esetenként a sokévihez mérten nem kis mértékű eltéréseket okozva. 

 
Ami a területi eloszlást illeti, egyértelműen kirajzolódik, hogy működési területünk északi-
északnyugati területei kapták a legtöbb csapadékot, melyek jelentősebb része a Szeghalmi 
Szakaszmérnökségen található. Magasabb értékeket produkáltak emellett a Szarvasi 
Szakaszmérnökség mérőhelyei, viszont a Gyulai Szakaszmérnökségen található állomások 
területi eloszlás tekintetében alacsonyabb értékeket szolgáltattak. 

Az állomásokat egyesével vizsgálva, Dévaványa végzett a legcsapadékosabb állomások 
listájának első helyén, itt a 2020-as naptári évben 765 mm hullott le. Ezenkívül jelentős, 
700 mm feletti éves mennyiség keletkezett Ecsegfalva (706 mm) és Félhalom (707 mm) 
állomásokon. Ezzel szemben Sarkad-Malomfok állomáson mérték a legkevesebb 
mennyiséget, itt mindössze 518 mm esett éves szinten. Ismervén azt a tényt, hogy a nyár 
eleje produkálta a legnagyobb mennyiségű csapadékot az évben, ekkor született a 2020-
as naptári év egy nap alatt keletkezett legmagasabb értéke is, melyet június 14-én 89,5 
mm-el Nagytóti állomás érte el. Ezen kívül említésre méltó a július hónapban keletkezett 
napi maximumérték is, mely 72,8 mm-t jelentett az év legcsapadékosabb állomásán, 
Dévaványán július 23-án. 
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A csapadékviszonyokat tekintve összességében jellemző volt az évre szélsőséges időjárás, 
hiszen nemhogy éves szinten vizsgálva, de egy adott hónapon belül is nagy kilengéseket 
mutatott a keletkezett csapadék mennyisége. A júniusi mennyiség például - kombinálva a 
határon túli vízgyűjtő területen keletkezett értékekkel - árvízi helyzetet is okozott. 
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