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Tájékoztató árvízi helyzetről 
 
 
Tájékoztatás időpontja: 2017. szeptember 20. 12:30 
Tájékoztatót adja: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
 
Időjárási helyzet: 
2017. szeptember 19-én, kedden 24 óra alatt nagy mennyiségű csapadék hullott a Nyugat-
dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területére. A külföldi vízgyűjtő területeken is 
jelentős mennyiségű eső esett, rendkívül változatos területi megoszlásban, 50-80 mm közötti 
értékekkel. 
A Rába vízgyűjtő területét a tegnapi napon ma reggel 6.00 óráig összességében 40-60 mm, 
területi átlagban 45 mm körüli terhelés érte, az alsó vízgyűjtőn 50-70 mm eső esett. A 
valóságosan lehullott csapadék lényegesen kevesebb volt, mint amit tegnap prognosztizáltak a 
szakemberek. 
A Mura vízgyűjtőre az elmúlt napon ma reggel 6.00 óráig összességében 40-80 mm, területi 
átlagban 60 mm körüli, az alsó vízgyűjtőre 60-80 mm csapadék hullott.  Ezen a területen is 
jóval kisebb mennyiségeket mértek az előre jelzettnél. 
 
Az esőzések hatására jelentősebb árhullámok alakultak ki a Murán és a mellékvízfolyásain 
(Kerka, Kebele, Szentgyörgyvölgyi patak).  
A Zalán és a Rábán egy kisebb árhullám alakult ki a nagycsapadékok hatására. 
 
Az Országos Meteorológiai Szolgálat előre jelzései szerint ma délig már csak jelentéktelen 
mennyiségű eső várható, mely számottevően nem befolyásolja a kialakult árvízi helyzetet. 
Kivétel ez alól a Répce vízfolyás, ahol még délig kisebb csapadéktevékenység várható, így ott 
még lassú vízállás emelkedés tapasztalható majd. Hétvégéig jelentősebb eső már nem várható. 
 
Árvízi helyzet: 
Rába: 
A Rábán egy újabb, kisebb árhullám képződött a tegnapi nap során.  
Mivel az előre jelzett csapadéknál lényegesen kevesebb hullott, így a Rába Szentgotthárdnál 
fokozat alatt, 161 cm-rel tetőzött ma hajnalban 2:00-kor. A zsilipek továbbra is zárva vannak, 
a gátőrök figyelőszolgálatot tartanak az érintett szakaszokon. I. fokú árvízvédelmi készültség 
van érvényben.  
Mivel kevesebb eső esett, ezért a hidrológus szakemberek a folyó körmendi szakaszára 
módosították előre jelzésüket. A folyó várhatóan 300 +-20 cm-rel fog tetőzni Körmendnél ma 
a kora délutáni órákban. Körmenden a Büdös ároknál Igazgatóságunk szivattyúzással segítette 
a belterületi csapadék vizek átemelését. Az I. fokú árvízvédelmi készültséget ezen a 
szakaszon is fenntartjuk. A zsilipek lezárásra kerültek, gátőreink folyamatos járőr és 



figyelőszolgálatot tartanak, a vízmércék leolvasása a fokozat előírásainak megfelelően 
történik. 
Sárvárnál sem kell árvízvédelmi fokozatot elérő vízállásra számítani. 
Jelentősebb völgyi elöntések sem várhatók. 
A Rábán a vízitúrázást nem javasoljuk! 
 
Zala: 
A Zalán mintegy 1,5 – 2 m vízszintemelkedés képződött a folyó felső vízgyűjtő területén. Az 
összegyülekezés még tart, Zalaapátira előrejelzést a zalaegerszegi tetőzés ismeretében adnak 
majd a hidrológusok. 
 
Mura: 
A Mura folyó a teljes szakaszon árad, óránként 4-5 cm-t emelkedik a vízállás. Letenyénél ma 
1215 órakor 316 cm-t mértek. 
A hidrológus szakemberek előrebecslése szerint a Mura Letenyénél (mivel kevesebb csapadék 
esett, a tegnap becsült értéknél kissé alacsonyabban) II. fokot elérő értékkel, 380 cm körül fog 
tetőzni. Ez várhatóan a hullámtéri területeken elöntést okozhat, de lakott területeket nem érint. 
Letenyére pontos előrejelzést a muraszerdahelyi tetőzés ismeretében adunk majd ki. 
A figyelőszolgálat, a zsilipek vízzáróságának ellenőrzése, s a vízmércék leolvasása 
folyamatos. A szlovén társszerveket tájékoztattuk, s velük állandó kapcsolatban állunk. 
A Murán sem javasoljuk a vízitúrázást! 
 
A Mura magyarországi vízgyűjtő területére igen jelentős mennyiségű csapadék hullott az 
elmúlt 24 órában, amely a kisvízfolyásokon, a Kerkán, Kebelén és a Szentgyörgyvölgyi 
patakon rendkívül magas vízállásokat eredményezett. A levonuló árhullám csökkentése 
érdekében a Kebele és a Kerka árvíztározók üzembe léptek, működésük folyamatos.  
A Kerka tározó tetőzés közeli állapotban üzemel, 1200 órakor 474 cm volt a vízállás. Eddig 3, 
2 millió m3 a tározott vízmennyiség. A tározótérben az elöntött terület nagysága 180 hektár. 
A tározó alatti területeken 12 települést véd meg az árvíztől. 
A Kebele tározó is teljes kapacitással működik, eddig mintegy 2,8 millió m3 árvizet tárolt be. 
A tározótérben belül 270 hektár az elöntött terület nagysága. Magyarországon 2 települést, 
Szlovéniában 5 települést véd meg az árvíz okozta károktól.  
 
 
Igazgatóságunkon állandó hidrológiai és vízkárelhárítási ügyeletet tartunk. Hidrológus 
munkatársaink folyamatosan kapcsolatban állnak az Országos Meteorológiai Szolgálattal és a 
külföldi vízügyi kollégákkal. Hidrológiai mérőcsoportjaink folyamatos vízhozam mérést 
végeznek. Gátőreink és műszaki szakembereink a területünkön állandó, fokozott 
figyelőszolgálatot és folyamatos bejárást tartanak.  
 
Szükség esetén további tájékoztatást adunk ki. 
 
 
 
 

Busa Tamás 
                    központi védelemvezető-helyettes 
 


