
 

 

 
Tájékoztató a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság belvízvédelmi helyzetéről 

2018. április 3. 
 
 
Hidrológia - hidrometeorológia 
Tegnap reggelre elvonult az az időjárási front, amely a Körösök magyarországi vízgyűjtő 
területén jellemzően 10 mm körüli, míg a hegyvidéki vízgyűjtőben Biharfüreden 44 mm-nyi 
csapadékot adott. A hegyvidéki szakaszokon a csapadék egy része hó formájában hullott, 
tegnap reggelre 40 cm-ről 57 cm-re nőtt a hóvastagság Biharfüreden. Az elmúlt 24 órában a 
csapadéktevékenység megszűnt, a hóvastagság 51 cm-ig olvadt. 
 
Az említett csapadék hatására újabb árhullámok alakultak ki a Körösökön. 
A Fekete-Körös Zerind felett apad, felette még árad. Magyar területen Antnál is árad a folyó, 
a ma reggel 7 órakor mért vízállás 1 cm-rel maradt el az 500 cm-es, I. fokú készültségi szinttől. 
A Fehér-Körös Borosjenő fölött apad, lejjebb árad, sehol sem haladja meg a készültségi szintet.  
A Kettős- Körös Békésnél óránként 3 cm-t árad, jelenleg 467 cm (I. fok 550 cm). 
A Sebes-Körös Körösszakálnál apad, Körösladánynál a vízállás 371 cm (29-cm-rel marad el a 
készültségi szinttől). 
A Berettyó Szalárdtól lefelé árad, feljebb apad. I. fokot meghaladó vízállás egyedül Szalárdnál 
van, itt 536 cm a vízállás (I. fok 510 cm). Szeghalomnál 287 cm-es vízállás, 13 cm-rel van 
készültségi szint alatt, óránként jellemzően 1 cm-t árad. 
A Hármas-Körös vízállása Gyománál 36 cm-rel, Szarvasnál 21 cm-rel van készültségi szint 
alatt, mindkét helyen gyengén áradó tendenciájú. 
 
Várható hidrológiai helyzet 
A Fekete-Körös vízállása Antnál ma reggel 8 órakor meghaladja az I. fokot, várható tetőzése 
ma az esti-éjszakai órákra tehető 540 cm körüli szinten. Remeténél nem várhatóan nem haladja 
meg a készültségi szintet. 
A Fehér-Körös Gyulánál készültségi szint alatt marad. 
A Kettős-Körös tetőzése Békésnél holnap reggelre várható, készültségi szint alatt. 
A Sebes-Körös és Berettyó alsó szakaszán van esély a készültségi szint meghaladására. ez 
holnap hajnalra tehető. 
A Hármas-Körös Gyománál és Szarvasnál is várhatóan meghaladja az I. fokú készültségi 
szintet, de holnap reggelig még az alatt marad. 
 
A meteorológiai előrejelzések az elkövetkező 24 órában csapadékmentes időt valószínűsítenek, 
a hegyvidéki hótakaró vastagsága tovább csökken.  
 
Belvízvédelem  
Jelenleg igazgatóságunk mind a 10 belvízvédelmi szakaszán készültség van érvényben.  
 
I. fokú a belvízvédelmi készültség: 
a 12.03. Gyomai, a 12.04. Holt-Sebes-Körösi, a 12.07. sz. Fehér-Fekete-Körös közi, 12.09. sz. 
Mezőberényi és a 12.10. Dögös-Kákafoki belvízvédelmi szakaszokon.  
 
  



II. fokú a belvízvédelmi készültség:  
a 12.01. Réhelyi, a 12.02. Szeghalmi, a 12.05. Kettős-Körös jobb parti, a 12.06. sz. Hosszúfoki 
és a 12.08. sz. Élővíz-csatornai belvízvédelmi szakaszokon.  
 
Az elöntött terület nagysága 12 405 ha (ebből vetés: 4 475, szántó: 3 315, rét-legelő: 3 165, 
egyéb: 1 450). 
Az elmúlt napon 164 fő vett részt a belvízvédekezésben.  
 
Az őrjárások területén, az őrszolgálat nyomon követi az elöntött területek nagyságát, kezeli a 
vízkormányzó műtárgyakat, olvassa a vízmércéket, gondoskodik a vízfolyás-gátló akadályok 
eltávolításáról. A szivattyútelepi gépészek biztosítják a szivattyútelepek és a provizóriumok 
igény szerinti üzemeltetését. 
 
Jelenleg összesen 55 szivattyútelep (ebből 38 folyamatos üzemben) és 1 provizórium üzemel 
igazgatóságunk területén. A kézi vezérlésű szivattyútelepek közül 6 folyamatosan (éjjel-
nappal) működik. 2018. április 2-án az átemelt víz mennyisége 3 610 ezer m3 volt. A periódus 
kezdetet óta (2018. 03. 05.) összesen 93 166 ezer m3 vizet emeltünk át. 
 
A készültséggel érintett területen 5 db üzemelő belvíztározóban összesen 2 710 ezer m3 belvizet 
tartunk vissza. 
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