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Hidrológia – hidrometeorológia 
Az elmúlt 24 órában jellemzően 10 mm alatti eső hullott a Körösök romániai vízgyűjtő 
területén, de lokálisan 10 és 20 mm fölötti csapadékot is regisztráltak. A jelentősebb mennyiség 
főleg a hegyvidéki vízgyűjtő felső szakaszán hullott. A folyók román területen jellemzően 
apadnak, a tegnapi csapadékok csak helyenként okoztak kisebb (néhány cm-es) 
visszaáradásokat. 
 
Folyóink állapota ma reggel a következő:  
A Fekete-Körös romániai szakasza Zerind felett apad, alatta árad. Antnál a folyó vízszintje I. 
fok fölött van, a vízállás 581 cm (I. fok 500 cm), Remeténél is árad, de egyenlőre készültségi 
szint alatt van. 
A Fehér-Körös a teljes romániai szakaszán készültségi szint alatt van, a folyó felső szakaszán 
jellemzően apadó tendenciák érvényesek, Borosjenő alatt azonban még emelkedik a folyó 
vízszintje. A magyar szakaszon áradó, de készültségi szint alatt van. 
A Sebes-Körös alsó szakasza árad, a vízállás Körösladánynál 20 cm-rel marad el a készültségi 
szinttől. 
A Berettyó árad, a vízállás Szeghalomnál 253 cm (I. fok 300 cm), készültségi szint sehol sincs 
a folyón. 
A Kettős-Körös óránként 2 cm-t árad, Békésnél ma reggel 522 cm volt a vízállás (I. fok 550 
cm). 
A Hármas-Körös végig gyengén áradó, Gyomán ma reggel 500 cm (I. fok 550 cm), Szarvasnál 
563 cm (I. fok 600 cm) volt a vízállás. 
A Tisza Csongrádnál 542 cm (I. fok 650 cm). 
 
Várható helyzet: 

Folyó Állomás Tetőzés Készültségi fok Időpont Vízállás 

Fekete-Körös Ant június 1. 630 cm+- 25 cm II. fok. 
(II. fok 600 cm) 

Fehér-Körös Gyula június 2. 380 cm +-30 cm I. fok. 
(I. fok 350 cm) 

Kettős-Körös Békés június 3. 640 cm +-30 cm I. fok. 
(I. fok 550 cm) 

Hármas-Körös Gyoma június 3. 560 cm+-30 cm I. fok. 
(I. fok 550 cm) 

Hármas-Körös Szarvas június 4. 610 cm +-30 cm I. fok 
(I. fok 600 cm). 

Sebes-Körös Körösladány június 3. 430 cm +- 25 cm I. fok. 
(I. fok 400 cm) 

Berettyó Szeghalom június 3. 310 cm +-25 cm I. fok. 
(I. fok 300 cm) 

 



A meteorológiai előrejelzések szerint az elkövetkező napokban mindennap várható lokálisan 
akár jelentősebb csapadék is, területi átlagban azonban a lehulló mennyiség nem haladja meg 
a napi 5 mm-t.  
 
Árvízvédelem 
A Fekete-Körösön ma 12.00 órától II. fokú készültséget rendelünk el. 
 
A KÖVIZIG összesen 340 km hosszú védvonalaiból 36 km hosszan tartunk készültséget, ezen 
védelmi szakaszokon a védelmi fokozatnak megfelelően folyik a vízmércék olvasása és a 
segédőri figyelőszolgálat ellátása.  
 
Belvízvédelem  
Igazgatóságunk mind a 10 belvízvédelmi szakaszán készültség van érvényben. Az elmúlt napon 
127 fő vett részt a belvízvédekezésben. 
 
I. fokú a belvízvédelmi készültség: 
a 12.01. Réhelyi, a 12.02. Szeghalmi, a 12.03. Gyomai, a 12.04. Holt-Sebes-Körösi, a 12.07. 
sz. Fehér-Fekete-Körös közi, a 12.09. sz. Mezőberényi és a 12.10. Dögös-Kákafoki 
belvízvédelmi szakaszokon.  
 
II. fokú a belvízvédelmi készültség:  
a 12.05. Kettős-Körös jobb parti, a 12.06. sz. Hosszúfoki és a 12.08. sz. Élővíz-csatornai 
belvízvédelmi szakaszokon.  
 
Jelenleg összesen 38 szivattyútelep (ebből 4 folyamatos üzemben) üzemel igazgatóságunk 
területén. A kézi vezérlésű szivattyútelepek közül 14 folyamatosan (éjjel-nappal) működik. 
2019. május 31-én az átemelt víz mennyisége 3 286 ezer m3 volt. A periódus kezdete óta 
(2019. 04. 30.) összesen 19 277 ezer m3 vizet emeltünk át. Az őrjárások területén az őrszolgálat 
kezeli a vízkormányzó műtárgyakat, olvassa a vízmércéket, gondoskodik a vízfolyás-gátló 
akadályok eltávolításáról. A szivattyútelepi gépészek végzik a szivattyútelepek igény szerinti 
üzemeltetését, a meghibásodások javítását. 
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