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A Felső-Tisza vízgyűjtőjének Kárpátaljai területén péntektől intenzív ciklonális 

csapadéktevékenység alakult ki. Ennek hatására az elmúlt 3 nap alatt jelentős 

csapadékösszegeket, az előre jelzettnél jóval több esőt regisztráltak a távjelző állomások. 

Átlagosan 124 mm eső hullott, mely érték a novemberi átlagcsapadék közel kétszerese 

Kárpátalján. A lokálisan kiemelkedő csapadékok Királymezőn 216 mm, Rahón 190 mm 

értéket mutatnak a három nap alatt.  

Erdélyi és hazai területen ennél kisebb csapadék volt. A Túr felső, romániai vízgyűjtőrészén 

átlagosan 40 mm, hazai területen átlagosan 14 mm eső esett.   

Így az elmúlt napokban a vízgyűjtőkre hullott csapadék intenzív árhullámot indított el a 

Felső-Tiszán a külföldi és hazai szakaszon egyaránt. Az áradás kezdetétől vasárnap reggelig a 

Tisza tiszabecsi határszelvényében közel 4,5 méter nagyságú vízszintemelkedés jelentkezett, 

és tovább folytatódik az áradás. 

A Tisza Vásárosnamény és Tiszabecs közötti szakaszán szombat délután 14.00 órától I. fokú 

árvízvédelmi készültség van érvényben több, mint 87 km-en. Figyelemmel az áradás 

nagyságára, II. fokú készültség elrendelése várható. 

A Tisza folyó felső szakasza kissé apad, Rahónál ma reggel 6:00-kor 302 cm volt a vízállás, 

Técsőnél tegnap 17:00-kor 491 cm-rel (II.fok 600 cm) tetőzött a vízállás. Husztnál vasárnap 

reggel 6:00-kor 397 cm-rel tetőzött (III.fok 380 cm) a folyó.  

Hazai szakaszon árad a folyó, ma 6:00-kor Tiszabecsnél 278 cm, Tivadarnál 327 cm, 

Vásárosnaménynál 251 cm, Záhony -33 cm (I.fok 500 cm), Dombrádnál 110 cm, 

Tiszabercelnél 297 cm volt a vízállás. Az árhullám levonulása során jelentős 

vízszintemelkedésre számítanak a vízügyi szakemberek.  

Hidrológiai előrejelzés tetőző vízállásokra a jelenleg előre jelzett csapadék függvényében: 

 

 Tisza  - Tiszabecs  420 cm±20 cm (II. fok 400 cm), november 22. 

- 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. 

 



A Szamos, a Túr és a Kraszna folyók árvízvédelmi szakaszain készültség elrendelése 

továbbra sem várható.  

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság az árvízi helyzetre való tekintettel 100.000 db 

homokzsákot bocsátott az ukrán fél rendelkezésére, a védekezési munkák 

megkönnyítésére. A homokzsákokat szombat este szállították a magyar vízügyi szakemberek 

a kárpátaljai területekre. 

A levonuló árhullám a külföldi vízgyűjtőről jelentős mennyiségű kommunális hulladékot 

szállít. A vízügyi szakemberek az említett szakaszokon 24 órás, fokozott őrszolgálatot 

tartanak. 

Az előrejelzések szerint a következő 3 napban a Felső-Tisza vízgyűjtőn további 29 mm, a 

Szamos-Kraszna vízgyűjtőn további 8 mm csapadék várható, így a Felső-Tiszán újabb 

árhullám kialakulására kell számítani.  
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