
 

 

 

 

SAJTÓMEGHÍVÓ 
a Békésszentandrási Duzzasztónál tartandó Védelmi Osztag gyakorlatra  

2016. október 4. 

 
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságnál regionális Védelmi Osztag működik. A védelmi 

osztag árvízvédekezés és belvízvédekezés, jégvédelmi tevékenység, valamint vízminőségi 

kárelhárítás esetén speciális műszaki feladatok ellátását végzi. Az osztag fenti helyzetekben, 

más vízügyi igazgatóságok területére is vezényelhető. A védekezés időszakán kívül az osztag 

személyi állományának képzése fontos feladat, a gyakorlat ezen célt szolgálja. 

 

 
 

A gyakorlat az alábbi kitalált helyzeten alapul 

A Körösök felső szakaszain - az elmúlt 2 napban - lehullott 204 mm csapadék hatására 

megindult áradás miatt, III. fokú árvízvédelmi készültséget rendeltünk el a Körösök 

vízrendszerében. A Hármas-Körös tetőző vízhozama Békésszentandrásnál 748 m
3
/s, mely 

előreláthatóan 2016. október 7-én a reggeli-délelőtti órákban éri el a duzzasztót. 

A Békésszentandrási duzzasztó karbantartási munkái miatt, a jobb oldali nyílásba elhelyezett 

ideiglenes elzárások áramlásmódosító és visszaduzzasztó hatására, veszélyben van mind a 

duzzasztó, mind a mederoldalak, mind a kapcsolódó kisvízerőmű. 

A nagy értékű, jelentős építmény állagmegóvásának céljából, azonnal el kell bontani az 

ideiglenes műveket. A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság védelemvezetője 2016.10.04. 6
00

-

kor vezényeli a Védelmi Osztagot és utasítja az ideiglenes elzárás azonnali elbontására. 

 

Megjegyezzük, hogy a duzzasztónál - a gyakorlattól függetlenül - fenntartási munkákat 

végzünk, a duzzasztó jobb oldali nyílásában, mely miatt ideiglenes elzárás került kiépítésre. A 

gyakorlat során ezen ideiglenes művek tényleges bontására kerül sor. 

 

  



 

 

A rendezvény helye és ideje: 

2016. október 4. (kedd) 9.00-13.00 - Békésszentandrási duzzasztó üzemi területe 

FIGYELEM! Tekintettel arra, hogy a Békésszentandrási duzzasztómű jobb oldali 

ideiglenes elzárásának bontásáról van szó, a duzzasztóművön keresztül való átjárás nem 

lehetséges. A gyakorlat helyszínét a Hármas-Körös jobb oldali árvízvédelmi töltése felől kell 

megközelíteni: 

 Mezőtúr irányából a komphoz vezető útról az aszfaltozott árvízvédelmi töltésén 

keresztül,  

 Szarvas irányából a Mezőtúr-Szarvasi komppal átkelve, szintén az aszfaltozott 

árvízvédelmi töltésen keresztül. 

(Térkép mellékelve) 

 

A sajtó számára nyilvános események, és az adott időpontokban látható munka-

folyamatok: 

 

9.00 – 10.00 - A ponyvákat rögzítő homokzsákok elbontása. 

A korábban elhelyezett ideiglenes elzárások ponyvával fedettek, ezek rögzítése homokzsákos 

leterheléssel készült. A bontás során a homokzsákok kiemelése búvármunkával történik, a 

parton kézi munkával kerül sor a homokzsákok ürítésére. 

 

10.00 – 11.00 - Az al- és felvízi elzárások elbontásának megkezdése, a felvízi elzárás-

főelzárás közötti tér szivattyús elárasztása. 

Az elzárások bontásához a vízszintkülönbségek kiegyenlítésére van szükség, ezért a korábban 

szárazon tartott munkatér elárasztása történik meg, mely során a szivattyúk indításakor a 

munkatér látványosan telik meg vízzel (főleg az indítás pillanatában), a folyamat mintegy 40 

percet vesz igénybe. 

 

11.00-12.00 - A jobb oldali főelzáráson elvégzett fenntartási munkák ellenőrzése 

(nyomáspróba). Az alvízi munkatér elárasztása az elzárás megbontásával. 

A munkatérben szárazon megfigyelhetők a duzzasztótáblák zárást biztosító elemei 

(tömítőgyűrűk, betétfák), melyek a duzzasztó 1942-as üzembe helyezése óta másodszor lesznek 

szárazon láthatóak. (1998-as rekonstrukciós munkák során volt hasonló helyzet.) 

 

12.00-14.00 - Az al- és felvízi ponyvák kiemelése, az elzáróelemek két daruval történő 

elbontása, a ponyvák megtisztítása, összecsomagolása, elszállítása. 
Nagy gémkinyúlású darukkal történik az ideiglenes elzárás elemeinek kiemelése, a parton 

való tisztítása és szállításra való előkészítése. 

 

SAJTÓINTERJÚK KÉSZÍTÉSE 

A munkafázisok közben folyamatosan van lehetőség sajtóinterjú készítésére, legcélszerűbb 

időpontja 11.00-12.00 óra között van. 

 

Köszönettel fogadjuk részvételi szándékának mielőbbi visszajelzését a 

kaczko.zita@kovizig.hu e-mail címen. 

 

 

Gyula, 2016. szeptember 27. 

 

Bak Sándor 

igazgató 
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