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Hidrometeorológiai helyzet 
 

A Skandináv-félszigettől Lengyelországon át egészen a Fekete-tengerig anticiklon helyez-
kedik el. Hatására az északkeleti vízgyűjtők fölött változóan felhős az ég, több-kevesebb 
napsütés vérható, csapadék nem lesz. Másutt a nyugat-európai ciklonális rendszer áram-
lási rendszerében nedves levegő áramlik a nyugati és középső területek fölé, szórványo-
san alakul ki csapadék; északon havazás, hózápor, délen eső zápor. A holnap estig lehul-
ló csapadék mennyisége területi átlagban sehol sem éri el az 5 mm-t.  

Szerdán a mediterrán térségben ciklon mélyül ki, amely fokozatosan halad északkelet felé, 
emiatt délnyugat felől egyre többfelé várható eső, zápor, helyenként, főként délnyugaton 
jelentős mennyiségű csapadékra van kilátás. A Dráva felsőn elérheti a 10 mm-t is. A kö-
vetkező napokban többször lesz erősen felhős az ég, és több alkalommal alakul ki csapa-
dék, ennek mennyisége azonban még meglehetősen bizonytalan.  

A 0 fok magassága az északi és keleti tájakon jellemzően talajszinten vagy a körül, míg 
délen és nyugaton inkább 1000 méter körül változik. 

 

Árvízvédelmi helyzet 

Jelenleg folyóink fővédvonalain továbbra is 129 km hosszon van I. fokú árvízvédelmi ké-
szültség, a Hortobágy-Berettyó felső szakaszán és a Takta alsó szakaszán. 

A héten az enyhe időjárás következtében kisebb (20-50 cm-es) vízszintemelkedések vol-
tak tapasztalhatók a Felső-Tiszán, a Szamoson, a Körösökön és a Dunán. A vízszintek 
ennek ellenére alacsony szinten vannak. Vízszintemelkedés az elkövetkező héten nem 
várható. 

A védelmi fokozatnak megfelelő figyelő- és őrszolgálat ellátása folyamatos. 

Mederteltségek: 
Duna 22-39% 
Tisza Dombrádig 9-32% 
Tisza Dombrád-Kisköre között (duzzasztott szakasz) 30-70% 
Tisza Kisköre alatt 39-46% 
Balaton 113cm (szabályozási szint 110cm), a vízeresztés folyamatos. 
Velencei tó 162cm (szabályozási szint 170cm) 

 

Belvízi helyzet 
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A február elejei időjárás kedvezően hatott a belvíz-helyzetre, a belvízzel borított terület 
nagysága a januári maximumról több mint 100 ezer ha-t csökkent, jelenleg 271 ezer ha 
van víz alatt (ebből 147 ezer ha a vetés, szántó).  
 
9 környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság területén az ország 90 belvízvédelmi szaka-
szából 56 szakaszon van érvényben belvízvédelmi készültség, ebből 21 szakaszon I. fo-
kon, 34 szakaszon II. fokon és 1 szakaszon (Kisújszállás) III. fokon védekeznek. Tegnap 
93 db szivattyútelep és 10 db szállítható szivattyú 8,6 millió m3 belvizet emelt át a befoga-
dókba, 488 fő vett részt a védekezési munkálatokban. 80 db belvíztározóban 120 millió m3 
belvizet tárolnak.  
 
9 megye területén 24 vízgazdálkodási társulat folytat belvízvédelmi tevékenységet, 111 db 
szivattyútelepen és 35 db szivattyúálláson naponta 2,4 millió m3 vizet emelnek át a befo-
gadókba. A vízitársulatok részéről összesen 273 fő vett részt a belvízvédekezésben.  
 
126 település rendelt belvízvédelmi készültséget, ebből 6 település III. fokút. 
 

A vörösiszap szennyezés helyzete 
 
A csapadékmentes hideg idő a kirakódott vörösiszap bemosódást megakadályozta. Vala-
mennyi vizsgált ponton, minden paraméter szempontjából, az előző napokhoz hasonlóan 
megfelelő volt a vörösiszap-szennyezés által érintett vizek minősége.  
 
A Torna patak, devecseri mérőpontján a KDT-KTVF 24 órás mérés szerint a víz maximá-
lis pH értéke 8,61 volt, általában pedig a 7,9 – 8,2 közötti tartományban változott. Az 
elektromos vezetőképesség értékek sem jeleztek semmiféle jelentős eseményt. A Torna-
patak mentén a vízügyi őrszolgálat figyelő, jelentő tevékenységet lát el. 
 
A Marcalon a vizsgálati eredmények megfelelőek, a pH értékei 8,1 és 8,2 között voltak 
mindhárom mérési ponton.  
 
A 64+680 km - 53+179 km szelvények között vörösiszap terv szerinti kotrása és szállítása 
folyamatos. Munkanapokon napi 50-55 teherautónyi hulladékot, kb. 900-1000 m3 ki-
termelt anyagot szállítanak a kijelölt bobai lerakóhelyre. 
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