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TÁJÉKOZTATÓ 

Az aszályos időjárás okozta károk elleni védekezésről 

 

Az elmúlt hét során érkezett lehűléssel, jelentős csapadék is párosult. Az Igazgatóságunk 

területén több helyen mértek 30-40 mm, vagy azt meghaladó csapadékot. A legtöbb eső  

Tiszasülyön (47,8 mm), a legkevesebb Karcagon (22.4 mm) esett. Idén a júniusi után a 

szeptemberi a második hónap, amikor a leesett csapadék – mintegy 8 %-kal - meghaladta a 

sokéves átlagot. Az átmeneti lehűlés ellenére az idei szeptember szokatlanul melegnek bizonyult, 

eddig az átlagos egyhez képest 6 nap haladta meg a napi maximum hőmérséklet a 30 C
0
-ot. 

 

Az elmúlt hét folyamán, a vízgyűjtőkön is számottevő csapadék hullott, ami kis mértékben 

változtatott a folyók vízjárásán; a Tisza felső szakaszán egy kisebb vízszintemelkedés volt 

tapasztalható, melynek köszönhetően a Kiskörei tározó felvízszintjét 720 cm-re lehetett 

megemelni. A Kiskörei tározó vízkészletből történt fokozatos pótlásnak köszönhetően a Tisza 

középső szakaszán változatlan vízállásokat tudtunk biztosítani. A Tisza vízállása Szolnoknál 4 

cm-rel magasabb a 2003-ban regisztrált -279 cm-es legkisebb vízszintnél.   

 

Várható időjárás a következő 7 napra 

 

Léghőmérséklet és a csapadék várható alakulása a Közép-Tiszán
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A hét végéig a napsütés lesz a meghatározó. Ezt követően a többször megnövekvő felhőzetből 

főként nyugaton és északon fordulhat elő eső, zápor. Jelentős mennyiségű csapadék nem 

valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 9, 15 fok között alakul. A 

legmagasabb nappali hőmérséklet az időszak nagy részében 25, 31, szombattól 25 fok közelében 

várható.  

A Tisza folyó elmúlt heti átlagos vízhozama a csapadék hatására kismértékben emelkedett. A 

Tisza-tó takarékos vízkészlet-gazdálkodása, a térségi vízátvezetés felfüggesztése és a 

vízgyűjtőterületekről érkezett többlet vízmennyiség betározásának eredményeként, a tó vízszintje 

a Kisköre-felső vízmércén mért 725+5 cm-es tartományba került, amely a normál nyári 

üzemrend szerinti vízállásnak felel meg. A Tisza-tó medencéinek vízszintje a felöltődés hatására 

szintén megközelítette a normál nyári vízszintet. Az előrejelzések szerint az elkövetkező 

napokban számottevő csapadék már nem várható, emiatt tartós kisvízi vízjárásra kell számítani. 

Az érkező vízhozamok mellett a meglévő vízkészleteink minél takarékosabb felhasználása 
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érdekében a következő napokban, továbbra is a Kisköre-alsó vízmércén mért -315 cm-es 

vízszintet tartjuk, amely az eddig mért legkisebb vízállás közeli érték. 

 

A lehullott csapadék hatására az előző héthez képest 26,69 millió m
3
-rel nőttek az Igazgatóság 

területén betározott vízkészletek, jelenleg  180,72 millió m3 áll rendelkezésre. 

 

A Tisza-tó vízkészletének növekedése miatt a megszüntetésre került Körös-völgyi vízátvezetés 

részleges (összesen: 8 m
3
/s) visszaállítását tervezzük a Nagykunsági-főcsatornán keresztül a 

Hármas-Körösbe történő 3,5 m
3
/s mértékű vízleadás visszaállításával, valamint a  

hidrometeorológiai helyzet további javulása, a Kiskörei-tározó megfelelő töltődése esetén a 

Hortobágy-Berettyóba történő 4,5 m
3
/s mértékű vízátvezetés megindításával.  

 

A gravitációs vízpótló útvonallal nem rendelkező holtágak vízszintje változatos képet mutat. A 

Tiszaugi- és a Gyova-Mámai-Holt-Tisza vízszintje kritikusan alacsony, továbbra is ökológiai 

vízszint alatt van de az előző héten lehullott csapadék hatására néhány cm-t emelkedett. A holtág 

vízpótlására – anyagi forrás hiányában – továbbra sincs lehetőség. 

A Szajoli-Holt-Tisza vízszintje az Igazgatóság műszaki segítségével végzett vízutánpótlást 

biztosító beavatkozás, valamint a lehullott csapadék hatására a múlt héthez képest 2 cm-t 

emelkedett, jelenleg 3 cm-rel az ökológiai szint felett van.  

Jelenleg az Alcsi-Holt-Tisza üzemvízszinten, a Fegyverneki-Holt-Tisza, a Kungyalui-Holt-Körös, 

a Harangzugi-Holt-Körös, a Halásztelki-Túrtő-Harcsási Holt-Körös üzemvízszint felett van. A 

Cibakházi-Holt-Tisza vízszintje ökológiai szint felett van a közfoglalkoztatottak által elvégzett 

munkálatok eredményeként.  

 

 

Szolnok, 2012. szeptember 26.    

Lovas Attila 

Igazgató, védelemvezető 


