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Tájékoztató árvízi helyzetről 
 
 
Tájékoztatás időpontja: 2017. szeptember 21. 1230 óra 
Tájékoztatót adja: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
 
Időjárási helyzet: 
Szerdán a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vízgyűjtő területein jobbára borult volt az 
ég, elszórtan még előfordult csapadék, azonban számottevő mennyiségek sehol sem hullottak.  
 
A jelenlegi meteorológiai előrejelzések szerint ma változóan felhős égboltra számíthatunk, 
helyenként rövid időszakokra felszakadozhat a felhőzet. Számottevő csapadék sehol sem 
várható. Az északnyugati szél gyakran megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A 
legmagasabb nappali hőmérséklet 16-18 fok között alakul, hajnalra 9 fok köré hűl le a levegő. 
 
Árvízi helyzet: 
Rába: 
A Rába folyó Szentgotthárd térségében szerda hajnalban tetőzött 161 cm-el. Azóta folyamatos 
apadás tapasztalható. Ma reggelre 1,5 m-t csökkent a vízszint. Igazgatóságunk megszüntette 
az I. fokú árvízvédelmi készültséget.  
Körmendnél a folyó tegnap 2200 órakor tetőzött 277 cm-el, azóta lassú apadás tapasztalható. 
Ezen a szakaszon sincs már árvízvédelmi készültség elrendelve. Az árhullám az érintett 
szakaszokon különösebb károkozás nélkül vonult le.  
Az árhullám jelenleg a Rum térségében tart, ahol még lassan árad a folyó, de Sárvárnál sem 
kell fokozatot elérő vízállásra számítani. Jelentősebb völgyi elöntések sem várhatóak. 
A Rábán a vízitúrázást nem javasoljuk! 
 
Zala: 
Az elmúlt napokban lehullott csapadék hatására a Zala folyó felső vízgyűjtő területén 2 m-es 
vízszintemelkedés alakult ki. Zalaegerszeg térségében szerdán napközben hosszan, elnyújtva 
tetőzött az árhullám. Éjféltől határozott apadás kezdődött ezen a szakaszon, ma reggelre már 
1,5 m-t csökkent a vízszint. 
Az árhullám jelenleg Zalaegerszeg és Zalabér térségénél tart. A hidrológus szakemberek 
számításai alapján Zalaapátinál fokozat alatti, várhatóan 220 ±20 cm vízállással fog tetőzni 
szombaton napközben. 
 
 
 
Mura: 



A Mura folyó a Muraszerdahelyen (Horvátország) szerdán délután tetőzött 375cm-el. Ma 
reggelre 30 cm-t apadt a folyó. 
A vízügyi szakemberek előre jelzése szerint Letenyénél az árhullám tetőzése ma a déli 
órákban várható 360±10 cm-es, II. fokot megközelítő vízállással. A szakaszon I. fokú 
árvízvédelmi készültség van érvényben. A figyelőszolgálat, a zsilipek vízzáróságának 
ellenőrzése, s a vízmércék leolvasása továbbra is folyamatos.  
A Murán továbbra sem javasoljuk a vízitúrázást! 
 
A Kerka és a Kebele árvíztározókon szerda délután tetőzött az árhullám. Azóta lassan 
csökken a vízszint a tározótérben. Az árvíztározók továbbra is folyamatosan, üzemszerűen 
működnek. 
 
 
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. 
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