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Időjárási helyzet és előrejelzés: 
 
Szerdáig erősödik a lehűlés, éjszakánként helyenként -10 fok közelébe hűl a levegő, és a fagyos idő nap-
közben is marad. A hét második felében erőteljes enyhülés kezdődik, egyúttal nő a csapadékhajlam, 
és a havazást egyre többfelé eső váltja fel, de ónos esőre is számítani kell. 
 
Vízjárási helyzet 
 
Folyóinkon a III. fokú készültség rendkívüli módon elhúzódik további tartósságára kell számítani. 
 
Vízfolyásaink jéghelyzete 
 
Folyóinkon a tartós hideg miatt a következő napokban a jégképződés erősödésére lehet számítani, ami a 
jelenlegi magas vízállás mellett az árvízi kockázatot jelentősen növeli. 
A Tisza középső szakaszán parti jeget és 10-20 %-os jégzajlást jelentettek. Az elkövetkezendő napokban 
jégzajlás kismértékű erősödésével kell számolni. A jég vastagsága a tegnapi jelentések szerint 2-8 cm. A 
Zagyván kisebb megszakításokkal áll a jég. 
 
A Balaton magas vízszintjének csökkentése érdekében a Sión folyamatos vízleeresztésre van szükség, s 
a vízleeresztő műtárgy jégmentesítésének érdekében a KDTKÖVIZIG a Sió torkolatánál I. fokú védeke-
zést rendelt el. A Balaton vízszintje 127 cm (17 cm-rel magasabb az előírtnál).  
 
 
Árvízvédelmi helyzet 
 
Jelenleg folyóink fővédvonalain 1810 km hosszon van árvízvédelmi készültség, ebből: 
 

 III. fokú árvízvédelmi készültség van 326 km hosszon, a Tiszán Szolnok és Tiszaug között, a Zagyva 
alsó szakaszán, valamint a Hortobágy-Berettyó felső szakaszán. 

 

 II. fokú árvízvédelmi készültség van 684 km hosszon, a Lónyay főcsatornán, a Krasznán, a Tiszán 
Tiszafüred és Szolnok, valamint Tiszaug és Algyő között, a Hármas-Körös és a Hortobágy-Berettyó 
alsó szakaszán. 

 

 I. fokú árvízvédelmi készültség van 800 km hosszon, a Tiszán Zalkod és Tiszafüred, valamint Algyő 
és a déli országhatár között, a Zagyva középső szakaszán a Bodrogon, a Berettyó és a Sebes-Körös 
alsó szakaszán, a Hármas-Körös felső szakaszán.  

 
Belvízi helyzet 
 
Jelenleg a 350 ezer ha elöntés (ebből 190 ezer ha a vetés szántó) lefagyott állapotban van, az ország nyu-
gati felében nincs számottevő hó, az Alföldön a 2-5 cm vastagságú hótakaró elolvadásakor számítani kell a 
belvízzel borított területek további növekedésére. 01.9-10-én felmelegedés és 10 mm csapadék várható, 
ennek hatására biztos, hogy 400 ezer ha fölé fog emelkedni a belvízzel elöntött terület és  az olvadás 
a belterületeken is nagy problémát fog okozni.  
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11 környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság területén az ország 90 belvízvédelmi szakaszából 72 szaka-
szon van érvényben belvízvédelmi készültség, ebből  9 szakaszon, I. fokon, 48 szakaszon II. fokon és 
15 szakaszon (Közép- és Dél-Alföldön) III. fokon védekeznek.  
 
8 megye területén 24 vízgazdálkodási társulat folytat belvízvédelmi tevékenységet, 178 db szivattyútele-
pen és 58 db szivattyúálláson az elmúlt napon összesen 5,2 millió m3 vizet emeltek át a befogadókba.  
 
173 település rendelt belvízvédelmi készültséget, ebből 17 település III. fokot. 
 
A belvíz levezetés meggyorsítására még az ősszel összeállításra került a beavatkozási helyek listája, ez 
akkor a legszükségesebb munkálatokat tartalmazta. 2010.01.10-re aktualizálják a vízügyi igazgatóságok 
és vízgazdálkodási társulatok a korábban felmért beavatkozásokat, az eddig beküldött listák alapján 
látszik, hogy a belterületek mentesítése érdekében sokkal több helyen szükséges iszap- és növény-
zet eltávolítást végezni, mint ahogy azt korábban jelezték. 
 
 
A vörösiszap szennyezés helyzete 
 
Az kemény fagyok miatt a felszíni, a vörösiszap érintésével történő vízutánpótlások, bemosódások veszé-
lye csökkent. 
A MAL területén levő szennyvízcső korábbi elfagyása miatti vezetőképesség-ugrás ritkábban fordul elő. A 
pH és vezetőképeség által jellemzett vízminőség, stabil. 
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