
TÁJÉKOZTATÓ 

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 

 

Az elmúlt 24 órában a Felső-Tisza vízgyűjtőjén csak kisebb csapadéktevékenység volt.  

Kárpátalján 9 mm, Erdélyben és hazai területen 3-5 mm csapadék hullott, folytatódott az 

árhullám levonulása.  

 

A Tisza folyó felső szakasza apad. Hazai területen Tiszabecsnél tegnap este 454 cm-rel, II. 

fokú készültségi szinten tetőzött a Tisza, mely készültség elrendelése vasárnap délután vált 

szükségessé. Tiszabecs alatt a folyó tovább árad.  

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság összesen 87 km-en tart fenn II. fokú készültséget 

a Tisza védvonalai mentén.  

Vasárnap a nyíregyházi vízügyi szakemberek az ukrán kollégákkal közösen 1680 m
3
/s 

vízhozamot mértek Tiszaújlaknál a határszelvényben, mely a Tisza átlagos vízhozamának 

közel nyolcszorosa. 

 

Tiszabecsnél tegnap 22:00-kor 454 cm-rel (II.fok 400 cm) tetőzött a folyó, ma 6:00-kor 425 

cm a vízállás. Lejjebb még árad a folyó, hétfőn 6:00-kor Tivadarnál 550 cm (I.fok 500 cm), 

Vásárosnaménynál 518 cm (I.fok 600 cm), Záhony 281 cm (I.fok 500 cm), Dombrádnál 331 

cm (I.fok 550 cm), Tiszabercelnél 432 cm (I.fok 600 cm) a vízállás.  

 

Hidrológiai előrejelzés tetőző vízállásokra: 

Tisza:                          - Tivadar  620 cm±20 cm (II. fok 600 cm), november 23. 

 - Vásárosnamény 650 cm±20 cm (I. fok 600 cm), november 23-24. 

 - Záhony  480 cm±20 cm (I. fok 500 cm), november 24. 

 - Dombrád  540 cm±20 cm (I. fok 550 cm), november 25. 

                                    - Tiszabercel  600 cm±20 cm (I. fok 600 cm), november 26.  

 

Árvízvédelmi készültség a Tiszának ezen a szakaszán utoljára 2013 tavaszán (II. fok) volt. 

 

2015-ben a Záhony és Tiszabecs közötti folyószakaszon LKV (valaha mért legkisebb vízállás) 

körüli vízállások voltak, Tivadarnál és Záhonynál meg is dőlt idén nyáron a régi LKV 14cm-

rel illetve 7 cm-rel. A Tisza ukrán szakaszán is rekordok dőltek meg 2015-ben (pl. 

Nagybocskónál 16 cm-rel süllyed az eddigi legkisebb alá a vízszint), és az ukrán és román 

mellékfolyókon is új, negatív rekordok születtek. Az idei vízhiány főként a Tiszát és 

mellékfolyóit sújtotta.  

 

A Szamos, a Túr és a Kraszna is kismértékben árad, de ezeken a folyókon csak kisebb 

vízszintemelkedés várható. Az OMSZ előrejelzése szerint a következő 3 napban a Szamos-

Kraszna vízgyűjtőn további 6 mm, a Felső-Tisza vízgyűjtőn további 7 mm csapadék várható, 

folytatódni fog az árhullám levonulása. A levonuló árhullám a külföldi vízgyűjtőről továbbra 

is jelentős mennyiségű kommunális hulladékot szállít.  

 

Országos Vízügyi Főigazgatóság, 2015. november 23.  


