
 

 

Hidrometeorológiai tájékoztató 

 
Az elmúlt hét folyamán a Tisza vízgyűjtőin lehullott csapadék hatására a folyó felső szelvényeiben 

több, kisebb árhullám indult el. 

Az elkövetkező 6 napban újabb,  területenként jelentős csapadék valószínű a vízgyűjtőkön: 

  összesen 

Vízgyűjtő 06.04. - 06.09. 

  mm 

Sajó-Hernád 35,6 

Zagyva-Tarna 19,5 

Közép-Tisza 17,7 

Bodrog 31,3 

Felső-Tisza 43,3 

Szamos-Kraszna 22,0 

Körösök 18,0 

Maros 19,9 

 

 

A Tisza vízállása ma reggel Vásárosnaménynál 98 cm apadó, Tiszalök-alsónál 226 cm, áradó. A 

Közép-Tiszán ma reggel 7 órakor észlelt vízállások: Tiszafüred 585 cm, Kisköre-felső 728 cm, 

duzzasztott, Kisköre-alsónál 315 cm, Tiszaroffnál 349 cm, Tiszabőnél 331 cm, Szolnoknál 321 cm, 

Tiszaugnál 217 cm, Csongrád 279 cm, apadó volt.  

 

A várható csapadék hatására a Tisza felső vízgyűjtőin újabb, kisebb-, közepes árhullámok 

alakulnak ki, amelyek kismértékben tovább emelik a folyó középső szakaszának mederteltségét.  

 

A jelenleg mederben lévő vízkészlet alapján várható tetőző értékek: 

   Kisköre-alsó:   340-360 cm, június 04. 

   Szolnok:  360-380 cm, június 05. 

A várható csapadék hatására: 

   Kisköre-alsó:   500-540 cm, június 08. 

   Szolnok:  520-560 cm, június 09-10. 

 

A Zagyva Jásztelek felett apad, alatta árad. Jászteleknél ma reggel 261 cm-es, kis mértékben áradó 

vízállást jelentettek. A jelenlegi csapadék előrejelzések alapján a Zagyván árhullám nem várható.  

 

A Hármas-Körös Kunszentmártonig apad, alatta a Tisza visszaduzzasztó hatására árad. A 

Hármas-Körös vízállása ma reggel Gyománál 332 cm, Mezőtúr-Árvízkapu alsónál 342 cm, apadó, 

Szarvasnál 429 cm, duzzasztott, Kunszentmártonnál 314 cm, apadó. 

 

Várható vízállások: Kunszentmárton: 340-360 cm, június 05. 

 A várható csapadék hatására: 

   Kunszentmárton:  460-500 cm, június 10. 

 

A Hortobágy – Berettyó felső és középső szelvényeiben gyakorlatilag változatlan vízállásokat 

figyelhetünk meg, a torkolatnál lassú apadást észleltünk. Vízállások ma reggel 7 órakor Borznál 

225 cm változatlan (I. fok 250 cm), Mezőtúr-Árvízkapu felsőnél 342 cm apadó volt.  

A Hortobágy-Berettyón nem várható számottevő vízszintemelkedés. 

Az OMSZ előrejelzése alapján: Ma eleinte rövidebb-hosszabb napos időszakokra számíthatunk, 

majd délután észak felől vastagabb, zártabb felhőzet éri el térségünket. Szórványosan záporok, 

elsősorban keleten zivatarok is képződnek, estefelé északon eső is előfordul. Az északnyugatira, 

nyugatira forduló szél ma északnyugaton, hétfőn többfelé megerősödik. Távolabbi kilátások keddtől 

péntekig: kezdetben gyakran lesz erősen felhős az ég, többfelé várható eső, zápor. Később az 

erősebben megnövekvő gomolyfelhőzet mellett már több napsütés valószínű, szórványosan azonban 

továbbra is várhatók záporok, néhol zivatar is kialakulhat.  

Szolnok, 2013. június 03. 

      Összeállította:        Dr. Kovács Sándor 

              Hidrológus Szakcsoport 


