
 

 
 

 
 

Tájékoztató a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén  
kialakult vízminőségi helyzetről 

2020. július 6. 
 
 

Igazgatóságunkhoz az elmúlt napokban több kedvezőtlen vízminőségi állapotú víztérről 
érkezett bejelentés. 

 

Ezt a havária helyzetet nem üzemi eredetű szennyezés okozta, hanem a nyár elején 
kialakult ár- és belvízvédelmi helyzet. Ilyenkor egyrészt nincs lehetőség frissítő víz 
betáplálására, másrészt a környező vízgyűjtő területekről nagy mennyiségű belvíz és 
csurgalékvíz terhelés éri a befogadóinkat, melynek következtében vizeink oldott oxigén 
tartalma drasztikusan lecsökkent. A vízpangás és az állóvízi jelleg miatt, valamint a meleg 
időjárás hatására vizeink sötétbarna, néhol már fekete színűvé váltak, helyenként bűzös 
szaghatással társulva. A sötétbarna elszíneződést a felszíni vízben – a környező területek 
talajából bemosódó – oldott szerves anyagok (huminanyagok) okozzák. 

Az esetenként lehulló nagyintenzitású esők, záporok – a bemosó hatásuk révén – további 
huminanyag-tartalommal dúsíthatják a vízteret. A helyzet kedvezőtlenebbé válásához 
hozzájárult a korábbi napok folyamatosan melegedő időjárása, mely a vízhőmérséklet 
emelkedéséből eredően tovább csökkentette az oldott oxigén tartalmat. A vízminőségi 
káresemények jelentős mértékű halpipálást, halpusztulást eddig nem eredményeztek. 

 

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) 
Korm. rendelet 19. §-a értelmében az alábbiakban felsorolt víztereinken rendeltünk el 
vízminőségi kárelhárítási készültséget: 

 

1. Hortobágy-Berettyó-főcsatornán 2020. június 26-án 16:00 órától III. fokú 
vízminőségi kárelhárítási készültség 

 

2. Korhány-csatornán 2020. június 30-án 10:00 órától II. fokú vízminőségi 
kárelhárítási készültség 

 

3. Sebes-Körös folyó alsó szakaszán 2020. július 2-án 08:00 órától II. fokú 
vízminőségi kárelhárítási készültség 

 

4. Szarvas-Békésszentandrási-holtágon 2020. július 3-án 09:00 órától III. fokú 
vízminőségi kárelhárítási készültség 

 

Igazgatóságunk mindent megtesz azért, hogy a lehetséges intézkedésekkel, 
vízkormányzásokkal a víztereinken előállt kedvezőtlen vízminőségi helyzeten javítson, a 
további romlást megakadályozza.  
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Vannak olyan víztereink ahol a szomszédos vízügyi igazgatóságokkal és a halászati 
hasznosítóval (Körös-vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége) közös, összehangolt 
beavatkozások történnek vizeink minőségének védelméért.  

 

Igazgatóságunk – MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerint mintavételre és helyszíni 
vizsgálatokra akkreditált – Mintavevő Munkacsoportja napi rendszerességgel vízminőségi 
vizsgálatokat végez, hogy a vizeink állapotát folyamatosan ellenőrizze és a változásokat 
nyomon kövesse, illetve, hogy a mérési eredmények ismeretében a legmegfelelőbb 
vízminőségjavító célú beavatkozások történjenek. 

 

 
Mintavevő Munkacsoportunk folyamatosan ellenőrzi a vízminőséget 

 
 
 
 
 

Szabó János 
igazgató 


