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TÁJÉKOZTATÓ 

Az aszályos időjárás okozta károk elleni védekezésről 

 

Az elmúlt hét során a KÖTIVIZIG területén jelentéktelen mennyiségű, átlagosan 1,8 mm  

csapadék hullott, ezzel együtt az augusztusi csapadékösszeg Igazgatóságunk területén 

mindössze 3,1 mm, a sokéves átlag alig 5,8%-a. Az év első 8 hónapjában a KÖTIVIZIG 

területén az időszaknak megfelelő csapadékátlag alig 65 %-a hullott le.  

Augusztus végére a vízgyűjtőkön lehullott csapadék összege csak a Felső-Tiszán közelítette 

meg a sokéves átlag 50 %-át, a legkevesebb csapadék augusztusban, 5,8 mm, a Zagyva-

Tarnán hullott.  

Ebben a hónapban már 9 forró napot regisztráltak, ami új rekordnak tekinthető (sok 

éves átlag 1). A napi átlaghőmérséklet, 24,3 
o
C azonban elmaradt az 1992-ben mért 25,8 o

C-

os augusztusi átlagos maximumtól.  
Az elmúlt hét folyamán a jelentéktelen csapadék hatására a Tisza felső szakaszán végig 

apadás volt megfigyelhető. A Kiskörei tározóban korábban betározott vízkészletből a 

fokozatos pótlásnak eredményeként a Tisza középső szakaszán az apadás üteme minimális 

volt, inkább stagnáló helyzet alakult ki a vízállásokban.   

A elkövetkező héten a vízgyűjtőkön jelentős csapadék nem várható, a délutáni 

csúcshőmérséklet fokozatosan emelkedik, a hét végére a napi maximum értékei elérik, sőt kis 

mértékben meg is haladják a 30
o
C-t. Csütörtöktől a Dunántúlon felhősödés kezdődhet a 

délutáni órákban, azonban ezekből a felhőkből csapadék még nem várható. Pénteken tovább 

vastagodik a felhőzet és nyugat felől egyre többfelé várható eső, záporeső, zivatar. A jelenlegi 

számítások szerint hétvégén folytatódik a változékony idő. 

 

Léghőmérséklet és a csapadék várható alakulása a Közép-Tiszán
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A vízgyűjtőkön az elkövetkező héten sem lehet jelentősebb csapadékra számítani, ezért 

várhatóan a  Közép-Tiszán tovább fog csökkeni a Kiskörei tározóban felhalmozott vízkészlet. 

A Tisza duzzasztásmentes szakaszain a vízállások tartósan az LKV közelében várhatóak, 

veszélyeztetve ezzel a kielégítendő vízigényeket.  

A kevés csapadék miatt a Tiszán érkező vízhozam folyamatosan csökken, a Kisköre-felső 

vízmércén jelenleg 725 cm a vízszint, az előírt üzemrend szerinti 735 ± 5 cm-hez képest. Az 

elmúlt 2-3 hétben a betározott közel 10 millió m
3
 vízkészlet fokozatosan elfogyott. 

Az érkező vízhozamok függvényében első intézkedésként a Kiskörei tározóban 700 ± 5 cm-es 

vízállásig fokozatosan csökkentjük a vízszintet, ezzel a szolnoki szelvényben megközelítőleg 
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-270 cm vízállás tartható, mely mintegy 10 cm-es biztonsági tartományt jelent a szolnoki 

felszíni vízkivételi mű üzeméhez. Ezzel a vízszintcsökkentéssel a Jászsági-, és Nagykunsági-

főcsatornák mellett jelentkező vízigényeket továbbra is ki tudjuk elégíteni.  

A Tisza-tóban még rendelkezésre álló vízkészletek minél hosszabb ideig történő 

megőrzése érdekében a TIKEVIR-ben előírt 16 m
3
/s-os Körös-völgyi vízleadás részleges 

5 m
3
/s-os korlátozását megkezdtük a Hortobágy-Berettyóba történő vízátvezetés 

csökkentésével. 

Az Igazgatóságunk hatásterületén betározott, vízkészlet az előző héthez képest 7,64 

millió m3-rel csökkent, jelenleg 184,85 millió m3  áll rendelkezésre.   

A kizárólagos állami tulajdonban lévő vízpótló- és elosztó csatornáinkon az igényeknek 

megfelelően már alacsonyabb üzemi vízszint tarása is elegendő. A Nagykunsági-főcsatornán 

azonban továbbra is a megemelt vízszintet biztosítjuk, ezzel jelenleg 675 em3 víztartalékunk 

van a Nagykunsági öntözőrendszerben. 

A holtágak vízszintje folyamatosan csökken, a Szajoli-, a Tiszaugi-, Cserőközi- és a Gyova-

Mámai-Holt-Tisza vízszintje kritikusan alacsony, ökológiai vízszint alatt van. 

Igazgatóságunk folyamatos szakmai segítséget nyújtott és nyújt több önkormányzatnak is, de 

az elvégzett beavatkozások sok esetben csak átmeneti javulást eredményeztek. A Szajoli-

Holt-Tiszán és a Gyova-Mámai-Holt-Tiszán továbbra is érvényben van az önkormányzatok 

által elrendelt vízkorlátozás.   

Az Alcsi-Holt-Tisza vízszintje jelenleg 275 cm, a magas vízszint miatt a holtág vízpótlását 

további intézkedésig leállítottuk. 

A holtágak csökkenő vízkészlete a vízminőség romlást is felerősíti. A Közép-Tisza vidékén 

található holtágak, csatornák mindegyikénél problémát okoz a csökkenő vízszint és a vízben 

lejátszódó kedvezőtlen biológiai folyamatok.  

A vízszolgáltatás biztosítása és a vízminőségi problémák kiküszöbölése érdekében a Jászsági- 

és Nagykunsági-főcsatornán tömegesen megjelenő rucaöröm és sulyom mechanikai gyérítését 

a hét elején megkezdtük. A beavatkozási helyek és a szükséges eszközök előkészítése 

megtörtént. Az úszó növényzet eltávolítását közfoglalkoztatottak közreműködésével végezzük 

el.  

 

Szolnok, 2012. augusztus 29. 
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