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Jelenleg nyolc megye területén (Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Jász-

Nagykun-Szolnok, Nógrád, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Fejér) van érvényben a 

kormány által kihirdetett veszélyhelyzet. Ma reggelig az ország 12 megyéjében 265 

településen folytattak védekezést összesen 23.145 fővel. Összességében az árvíz helyzet az 

elmúlt 24 órában nem romlott, több helyen megkezdődött az apadás, ez alól kivétel 

Felsőzsolca, ahol azonban súlyosbodott a helyzet, a reggeli órákig 861 főt kellett kimenteni. 

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jelentése alapján az elmúlt 24 órában a 

legnagyobb feladatot továbbra is a Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén található folyók 

mentén történő védekezés és a folyók mentén élő lakosság életének és vagyonának védelme 

jelentette. A legkritikusabb folyó továbbra is a Hernád. 

 

Jelenleg összesen 21.066 fő védekezik, köztük a kormány által kirendelt rendvédelmi szervek 

munkatársai is.  A Honvédség újabb eszközöket, lánctalpasokat is bevet a védekezésre. 

 

Közérdekű telefonszámok a kitelepített felsőzsolcai lakosok tartózkodási helyéről 
 

Nőtt az árvíz miatt kitelepítettek száma az elmúlt órákban, összesen 3700 főnek kellett 

elhagynia eddig az otthonát. A legkritikusabb a helyzet jelenleg Felsőzsolcán, ahol tovább 

emelkedett a kitelepítettek száma, eddig 1300 lakost menekítettek ki a településről. 

 

A kimenekített felsőzsolcai lakosokat miskolci közintézményekbe és a sportcsarnokba 

fogadják be. A településen élő rokonok, ismerősök hollétéről a következő telefonszámokon 

lehet érdeklődni: 06-30-9544-729 (miskolci Vörösmarty Mihály Általános Iskola ügyeletese), 

és a 06-46-506-442 (miskolci sportcsarnok).  A mentés irányítói arra kérik a lakosságot, hogy 

aki tud, takarók felajánlásával segítse az árvíz miatt kitelepített embereket. A felajánlásokat a 

06-80-460-046-os zöld számon lehet bejelenteni. 

 

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság legfrissebb jelentése szerint az elmúlt 

órákban Felsődobszára, Hernádkércsre, Nagykinizsre csoportosítottak át 600 főt, az ottani 

gátak megerősítésére. 

 

A kitelepítettek létszáma tovább emelkedett. Országosan 3.607 főnek kellett eddig elhagyni 

otthonát. A legtöbben (3.418 fő) B-A-Z megyében kényszerültek arra, hogy átmenetileg 

befogadó helyeken, illetve rokonoknál vagy barátoknál találjanak menedéket az árvíz okozta 

veszély miatt. Továbbra is sokan vannak olyanok, akik a hatóságok kezdeményezése ellenére 

sem hagyták el otthonaikat, szükségtelenül vállalva a lakott területek hirtelen bekövetkező 

esetleges elöntése által előállható közvetlen életveszélyt is. 

 

B-A-Z megyében az éjszaka folyamán, Felsőzsolcán a polgármester elrendelte a település 

részleges kitelepítését, így 861 főt mentettek ki, közülük 118 fő vette igénybe a Miskolc 

polgármestere által kijelölt befogadó helyeket. 

 



Tekintettel az árvíz elleni védekezés területi nagyságára és várható időbeni elhúzódására, 

valamint a védekezéshez felhalmozott készletek megcsappanására, Magyarország az Európai 

Polgári Védelmi Mechanizmus keretén belül a korábban már kért 2 millió db homokzsákon 

felül további 3 millió db-os segítséget kér a tagországoktól. 

 

ZÖLDSZÁM a Felsőzsolcáról kimenekítettek megsegítésére 
 

Segítséget kérnek az árvíz miatt a Miskolc melletti Felsőzsolcáról kitelepített több száz 

embernek. A településről érkezőket a Generáli Arénában (városi sportcsarnok), és a 

Vörösmarty Mihály Általános Iskolában helyezik el. A mentés irányítói arra kérik a 

lakosságot, hogy aki tud, takarók felajánlásával segítse az árvíz miatt kitelepített embereket. 

 

A részletekről a 06 80 46 00 46-os zöld számon lehet érdeklődni. 

 

Az árvíz elleni védekezésben részt vesznek: 
 

A hivatásos katasztrófavédelem szakmai felügyelete alá tartozó hivatásos önkormányzati és 

önkéntes tűzoltóságok állományából összesen 557 tűzoltó, a katasztrófavédelem országos 

illetve megyei szervezeteitől 195 fő vett részt a védekezésben, annak logisztikai 

biztosításában, a veszélyeztetett személyek kitelepítésének előkészítésében, végrehajtásában, 

a kitelepített lakosság ellátásának szervezésében.  Az árvíz elleni védekezésben rajtuk kívül 

polgári védelmi szervezetbe beosztott személyek (1159 fő), speciális mentőszervezetek tagjai 

(24 fő), rendőrségi (8482 fő) és honvédségi erők (2960 fő), a büntetés-végrehajtás (678 fő), a 

vám- és pénzügyőrség (311 fő) kijelölt tagjai valamint a lakosság és közmunkások (6700 fő) 

vettek részt. 

 

Honvédség: 
 

A háromezer magyar honvéd mellett a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem hallgatói is 

csatasorba álltak az árvíz elleni harcba. A 250 fős egyetemi hallgatókból álló munkacsoport, 

váltásban az Onga térségében segíti a mentést. 

 

Mint arról a Honvédelmi Minisztérium már hírt adott, a Honvédség részéről háromezer katona 

segíti az árvízi védekezést országszerte. Jelenleg Felsőzsolca kitelepítésén, a gesztelyi 

gátszakaszon, az almásfüzitői töltés megerősítésén is dolgoznak a katonák.  

 

Mintegy félezer járművet, különleges szállítóeszközt, kétéltűeket, csónakokat és 

helikoptereket is használnak az élet-, és vagyonmentésben.   A laktanyákban 800-an várnak 

bevetésre, és estére újabb 700 tagú csapatot állítanak össze az első fokozatú készenlétben. 

Úton van a borsodi térségbe az eddigi négy mellé még tizenkettő lánctalpas kétéltű is. 

 

Területi információk (reggel 8:00 órai jelentés alapján): 
 

Miskolc megközelítése a terelések és a torlódások miatt egyre nehezebb, kritikus helyzet 

alakult ki a város észak-keleti bejáratánál a 3. számú főútvonal elöntése miatt. 

 

Miskolc térségében Alsózsolca, Arnót, Bőcs, Felsőzsolca, Gesztely, Harsány, Hernádkak, 

Hernádnémeti, Kistokaj, Mályi településeken rendületlenül végzik a védekezési munkákat. 

 

A településeken homokzsákok kihelyezésére került sor, valamint folyamatos a szivattyúzás 



lakóépületekből, ingatlanok pincéiből. Bőcsön az áramellátás megszűnt, a telefonátjátszó 

tornyok sem működnek. 

 

Sajóecseg, Sajóhídvég, Sajólád, Sajókeresztúr, Sajópálfala, Sajósenye, Sajóvámos, 

Szirmabesenyő településeken az épületek homokzsákkal való bevédését és kiépített védművek 

megerősítését, magasítását végezték. 

 

A megyében jelenleg 6 elzárt település van: Halmaj, Kiskinizs, Hernádszentandrás, 

Rakacaszend, Tornaszentandrás, Tornabarakony. Az utóbbi négy traktorokkal, 

nehézgépjárművekkel megközelíthető. 

 

Megkezdődött az árvíz elöntés miatt összedőlt házak felmérése is. 

 

Komárom-Esztergom megyében 11 településen folyamatos a védekezés. Az éjszaka 

Dunaalmáson, a Duna Által-ér dunai befolyásánál 400 m hosszban megépült a nyúlgát. A 

Bécs-Budapest vasútvonal víz felöli oldalán az ideiglenes védmű építése folyamatos történik. 

 

Nógrád megyében az árvízi veszélyhelyzet továbbra is érvényben van, Honton 20 ház van 

elöntés alatt, az Ipoly lassú apadásnak indult. Jelenleg 18 fő van kitelepítve. A Hasznosi 

víztározó vízszintje továbbra is lassan apad, kitelepítésre továbbra sincs szükség. 

 

(Kormányzati Kommunikációs Államtitkárság) 

 


