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Visszatekintés az elmúlt esztendőre : 

Több csapadék hullott Magyarországon 2010-ben, mint bármelyik évben a mérések kezdete óta. Az abszo-

lút éves csapadékrekord is megdőlt. 1550 milliméter csapadék hullott tavaly a Bükkben elhelyezkedő Jávor-
kúton, az OMSZ mérőállomásán, így megdőlt az 1937-ben Kőszeg-Stájerházaknál mért rekord éves meny-
nyiség. A régi rekordnál Kékestetőn is több csapadék esett, ott 1514 mm -t mértek. Magyarországon az 

1870-es évektől végeznek rendszeres csapadékmérést, azaz közel másfél évszázad legcsapadéko-
sabb éve volt a tavalyi. Az abszolút rekord mellett az országos átlag is rekord értéket mutat.  

A legcsapadékosabb hónap a május volt, amely országos átlagban ugyancsak rekordot  döntött. Különleges 

volt a májustól októberig tartó időszak. Csak ebben az öt hónapban például a Bakony belsejében több mint  
1100 milliméter eső hullott. A csapadék zöme nem heves zivatar formájában esett le, hanem mediterrán 
ciklonok áthaladása közben alakultak ki a tartós esőzések. 

A Balaton vízszintje évtizedek óta nem volt ilyen magas.  

Az elmúlt évben az árvizekben is lemérhető volt a rendkívüli csapadék hatása. Az elmúlt 15 év árvízi ké-
szültségben töltött napok számát mutatja az ábra. 

Árvízi fokozatban töltött napok száma 1995-2010
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2009. december 23 óta folyamatosan belvízvédelmi készültség van az országban. A legnagyobb elöntés 
2010. december végére alakult ki, 355 ezer ha-t öntött el a belvíz. Ez a második legnagyobb elöntés az 

utóbbi 12 évben, de a 2010-es belvízvédekezés extrémitását nem is az  elöntött területek nagysága, hanem 
a védekezés folyamatossága, az átemelt vízmennyiség mutatja. Az eddigi maximum, összesen több mint 
2,8 milliárd m3 belvíz került átemelésre - a Balaton térfogata 1,8 milliárd m3 – pedig az év során már 

nem a mezőgazdasági területek teljes mentesítése, hanem csak a belterületek védelme volt a cél.  
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Időjárási helyzet és előrejelzés: 

 
A vízgyűjtők időjárását anticiklon alakítja, de ma még egy magassági hidegteknő hatására néhol hószáll ingó-

zás, hózápor előfordulhat. Holnap a magassági hidegteknő keletebbre helyeződik, de a tartósabban párás, 
ködös területeken - elsősorban keleten – hószállingózás továbbra is lehet. A lehulló csapadék menny isége 
területi átlagban sehol sem haladja meg az 1 mm-t. Szerdán Nyugat-Európa fölött több-középpontú ciklon-

rendszer alakul ki, áramlási rendszerében egyre enyhébb és nedvesebb levegő érkezik térségünk fölénk. 
Csapadékzónája csütörtöktől eléri a nyugati, majd az északi területeket is. Akkor az említett tá jakon többfelé 
várható csapadék, eleinte hó, majd a magasabb hegyek kivételével eső várható. A csapadék mennyisége 

területi átlagban, 12 órás bontásban általában 5 mm alatt marad, csak az időszak legvégén lehet ennél több.  
 

A  0 fok magassága csütörtökig a talajon lesz, majd emelkedik, többnyire meghaladja az 1500-2000 m-t. 

 

Csapadék: Az előző 24 óra alatt, ma reggel 7 óráig leesett csapadék mennyisége 

 

 

 

Csapadék előrejelzés az elkövetkezendő hat napban: Várható átlaghőmérsékletek az elkövetkező hat napban: 
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Hó helyzet 

A Duna vízgyűjtőjén a tegnapi adatok alapján a nagymarosi szelvény felett 7,32 km3 , a T isza szegedi szelvény 

felett 2,44 km3, a Dráva őrtilosi szelvény felett pedig 1,74 km3 a teljes vízgyűjtőn felhalmozódott hó mennyisége. A 
Sajó vízgyűjtőjén a sokéves maximumhoz közeli a hó mennyisége. 

 

Vízjárási helyzet 

A T isza előző árhulláma az elmúlt két napon az Alsó-Tiszán is tetőzött. A karácsonyi csapadék és hóolvadás kö-

vetkeztében elindult utó-árhullám a a T iszán ma T iszafürednél tetőzik, Kiskörénél tetőzés közelében van. Kisköre-
Szolnok között III. fok fölötti vízállások vannak, Szolnokon a vízállás tartósan 830 cm -nél stagnál. 

A Hármas-Körös alsó szakasza is apad. Szarvasnál a vízállás, a közel három napig a 777 cm -en tetőzött. A T isza 

magas vízszintje miatt még január első hetében is II. fok fölötti vízállásra lehet számítani.  

Szilveszterről  Újév napjára áthúzódva az Alsó-tiszai  tetőzések is bekövetkeztek, Csongrádnál  795 cm -es (III. fok 

800 cm), Mindszentnél  803 cm -es (II. fok 750 cm), Szegednél  732 cm-es (II. fok 750 cm) vízállással. Tegnap az 
Alsó-Tiszán végig megindult a lassú apadás. A következő napokban, a T isza felső szakaszáról  érkező újabb árhu l-

lám miatt, a vízszint csökkenés Csongrádnál és Mindszentnél valószínűleg megáll. 

 
Árvízvédelmi helyzet 

 
Jelenleg folyóink fővédvonalain 1842 km hosszon van árvízvédelmi készültség, ebből: 

 

 III. fokú árvízvédelmi készültség van 326 km  hosszon, a Tiszán Szolnok és Csongrád 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 Zagyva közép-

ső szakaszán a Tiszán Tiszafüred és Szolnok, valamint Csongrád és Algyő  között, a  Hármas -Körös és a  Hor-

tobágy-Berettyó alsó szakaszán. 
 

 I. fokú árvízvédelmi készültség van 832 km hosszon, a Tiszán Zalkod és T iszafüred, valamint Algyő  és a 
déli országhatár között, a Bodrogon, a Berettyó és a Sebes-Körös alsó szakaszán, a Hármas-Körös felső  

szakaszán.  

 
Árvízi jelenségek, árvízvédelmi  intézkedések 

 
A vízügyi igazgatóságok a készültségben lévő védvonalaikon folyamatosan biztosítják a fokozatnak megfelelő őri-, 

segédőri- figyelőszolgálatot, ellenőrizik a védvonalakba épített műtárgyak zárását és állapotát.  A védekezés haté-

konysága érdekében folyik a csapadék következtében felázott töltéskoronák és bejáró utak stabilizálása, a hóval  
borított szakaszokon pedig a csúszásmentesítés. 

 
A töltéseken átszivárgó víz elvezetése folyamatos, az egyéb jelenségeket folyamatosan figyelik, beavatkozá sra 

nem volt szükség.  

 
A hideg időjárásra való tekintettel az árvízvédelmi töltésen történő közlekedés korlátozása a fokozott balesetve-

szély miatt továbbra is fennáll. 
 

Belvízi helyzet 
 

Jelenleg a 350 ezer ha  belvízi elöntés (ebből  190 ezer ha a vetés szántó) lefagyott állapotban van, az ország nyu-

gati felében nincs számottevő hó, az Al földön a 2 -5 cm vastagságú hótakaró elolvadásakor számítani kell  a belvíz-
zel  borított területek  további  növekedésére,  az olvadás a belterületeken is nagy problémát fog okozni . Az ed-

dig is magas talajvízszint és az enyhülés miatt elolvadó és összefolyó vizek a belterületeken tovább növelik a ve-
szélyeztetett településrészeket.  
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12 környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság területén az ország 90 belvízvédelmi szakaszából 74 szakaszon 
van érvényben belvízvédelmi készültség, ebből 10 szakaszon, I. fokon, 46 szakaszon II. fokon és 18 szaka-

szon (Közép- és Dél-Alföldön) III. fokon védekeznek.  
Tegnap 168 db szivattyútelep és 39 db szállítható szivattyú  24 millió m3 belvizet emelt át a befogadókba, 1035 fő 

vett részt a védekezési munkálatokban. 90 db belvíztározóban 139 millió m 3 belvizet tárolnak. 

 
8 megye területén 25 vízgazdálkodási társulat folytat belvízvédelmi tevékenységet, 190 db szivattyútelepen és 63 

db szivattyúálláson az elmúlt napon összesen 5,8 millió m3 vizet emeltek át a befogadókba. 
 

173 település rendelt belvízvédelmi készültséget, ebből 17 település (Apaj, Makád, Újfehértó, Báránd, Furta, 

Abony, Köröstetétlen, Tiszabura, Tápiószőlős, Fegyvernek, Tiszakécske, Kunszentmárton, Cegléd)  III. fokot. 
 

A vörösiszap szennyezés helyzete 
 

Az erős fagyok miatt a felszíni, a vörösiszap érintésével  történő vízutánpótlások, bemosódások veszélye csökkent. 

Az alacsonyabb vízállású vizek is kisebb kockázatot jelentenek az iszapelhordás szempontjából.  
A Torna patakba kerülő vizek, ezen belül elsősorban a zagykazetták talpvizének kezelése folyamatos és a befog a-

dók mentén továbbra is fokozott figyelés, és monitoring vizsgálatok folynak. A Torna-patakon a pH értéke ma 
reggel 8:00 órakor Devecsernél 8,08  volt, a vezetőképesség értéke 1270 µS/cm volt az "AVITAR - Egyes konténer 

Devecser Torna patak" telepítési helyszínen. 
 

A mérési eredményekről óránként e-mail érkezik az OMIT részére. Amennyiben a pH 9,5 fölé emelkedik, a rend-

szer automatikusan riasztja az érdekelteket. 
 

A MAL Zrt. vízminőség-kárelhárítási tevékenységét, a KÖDU-KÖVIZIG szakemberei naponta kétszer felügyelik.  
 

A Torna-patak medréből, a vörösiszap lerakódás el távolítása Devecser és Kolontár belterületi  szakaszán megtö r-

tént, a külterületi mederszakasz kotrási munkái előkészítés alatt vannak. 
 

A Marcalon mért adatok is megfelelőek, kiugró pH érté nem tapasztalható. 
 

A Boba-Szergény közötti meder szakaszon a kivitelező az időjárás miatt szünetelteti a munkát. 

 
Jégvédekezési helyzet 

 
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 védekezést rendelt 

el. A Balaton vízszintje 127 cm (17 cm-rel magasabb az előírtnál).  
 

A T iszán mind az É-KÖVIZIG, mind a KÖTI-KÖVIZIG területén I. fokú jégvédekezési fokozat van érvényben a 
jégtörő hajók a kijelölt tartózkodási helyükön vannak. 

 

 
Tekintettel arra, hogy kritikus vízkárelhárítási helyzet – árvíz, belvíz, jégvédekezés és vízminőségi kárel-

hárítás – alakult ki, ezért naponta rövidített tájékoztató és hetente részletes jelentés készül. 
 

Budapest, 2011. január 3. 

 
 

 Láng István 
törzsvezető 


