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HIDROLÓGIA - HIDROMETEOROLÓGIA 
 
Az elmúlt 24 órában helyenként 20 mm-t meghaladó mennyiségű csapadék hullott a Körösök 
romániai vízgyűjtőjében. A legtöbbet a Fehér-Körös középső vízgyűjtőjéről és a Tőz folyó felső 
szakaszáról jelentették, itt 28 mm csapadék hullott. A vízgyűjtő többi részén jellemzően 2-10 
mm eső esett.  
Magyar területen 0 és 39,5 mm közötti csapadék hullott, a maximumot Erdőmentéről 
jelentették, ugyanakkor Szarvas térségében egyáltalán nem esett eső. 
 
Az elmúlt 24 óra hidrológiai eseményei: 
A Fekete-Körös Nagyzeréndnél tegnap 17 órakor 738 cm-en tetőzött (II. fok 700 cm), majd 
ma reggel 5 óráig 714 cm-ig apadt. Antnál a folyó vízállása tegnap délben érte el a II. fokú 
szintet, majd 610 cm-en (II. fok 600 cm) délután 17-18 órakor tetőzött. Ma hajnali 1 órakor 
visszalépett II. fokú készültégi szint alá. Remeténél még árad, hajnali 4 órakor érte el az 500 
cm-es I. fokú készültségi szintet. 
A Fehér-Körös Kisjenőnél 602 cm-en tetőzött tegnap 13 órakor (I. fok 600 cm), éjszaka 
visszasüllyedt készültségi szint alá. A folyó Gyulánál enyhén áradó tendenciájú, 25 cm-rel 
készültségi szint alatt van a vízállás. 
A Kettős-Körös Békésnél továbbra is jellemzően 2 cm/óra intenzitással árad. Az I. fokú szintet 
(550 cm) tegnap 18 órakor érte el, ma reggel 7 órakor 581 cm volt a vízállás. 
A Sebes-Körös vízállása Körösszakálnál az elmúlt 24 órában jellemzően 70-120 cm között 
stagnált. A folyó Körösladánynál tegnap este érte el az I. fokú szintet (400 cm), ma reggel 6-
kor 409 cm-t mértek. 
A Berettyó Szeghalomnál gyengén árad, 20 cm-rel készültségi szint alatt van a vízállás (I. fok 
300 cm), áradási intenzitása jellemzően 1 cm/óra. 
A Hármas-Körös Gyománál és Szarvasnál is készültségi szint alatt van, Gyománál reggel 7-
kor 526 cm (I. fok 550 cm), Szarvasnál 581 cm (I. fok 600 cm) volt a vízállás. 
A Tisza Csongrádnál 550 cm (I. fok 650 cm). 
 
Az elkövetkező 24 órában várható események 
A Fehér-Körös Gyulánál ma estig még áradó marad, tetőzése várhatóan nem éri el az I. fokú 
szintet. 
A Fekete-Körös vízállása Antnál holnap reggelig még I. fokú szint fölött marad, Remeténél a 
folyó vízszintemelkedése ma délig várható, a tetőzés 510 cm körül valószínű. 
A Kettős-Körös tetőzése Békésnél ma éjszakára tehető 600 cm körüli szinten (I. fok 550 cm). 
A Sebes-Körös és Berettyó tetőzése I. fokot kissé meghaladóan, június 3-án az esti órákra 
tehető. 
A Hármas-Körös tetőzése Gyománál június 3-án az éjszakai óráktól 560 cm (I. fok 550 cm), 
Szarvasnál pedig június 4-én délután 610 cm szint körül várható (I. fok 600 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 Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén I. fokú készültség van érvényben a Fekete-
Körösön, a Kettős-Körösön és a Sebes-Körös alsó szakaszán. 
 
A KÖVIZIG összesen 340 km hosszú védvonalaiból 154 km hosszan tartunk I. fokú 
készültséget, ezen védelmi szakaszokon a védelmi fokozatnak megfelelően folyik a segédőri 
figyelőszolgálat ellátása és a vízmércék olvasása.  
Az elmúlt 24 órában az árvízvédekezésben résztvevők száma 56 fő volt. 

 
 

 
Fekete-Körös Ant, Mályvádi árvízi szükségtározó felső megnyitási hely 

 



BELVÍZVÉDELEM 
 
Igazgatóságunk mind a 10 belvízvédelmi szakaszán készültség van érvényben.  
 
Az elöntött terület nagysága 5 690 ha (ebből vetés: 3 305 ha, rét-legelő: 1 685 ha, egyéb: 
700ha ).  Az elmúlt napon 144 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 35 szivattyútelep (ebből 4 folyamatos üzemben) üzemel igazgatóságunk 
területén. A kézi vezérlésű szivattyútelepek közül 14 folyamatosan (éjjel-nappal) működik. 
2019. június 1-jén az átemelt víz mennyisége 2 725 ezer m3 volt. A periódus kezdete óta 
(2019. 04. 30.) összesen 22 002 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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