
 
 

 
 

Tájékoztató a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság ár- és belvízvédelmi helyzetéről 
2019. június 4. 

 
HIDROLÓGIA - HIDROMETEOROLÓGIA 
 
Az elmúlt 24 órában a Körösök romániai vízgyűjtőjén található Tenkén esett a legtöbb 
csapadék, ahonnan 31,8 mm-t jelentettek, de 20 mm fölötti eső esett még Borossebesen (21,9 
mm) is, a vízgyűjtő többi részén 0-9 mm közötti a mért érték. Magyar területen Gyulaváriban 
esett a legtöbb eső, innen 9,7 mm-t jelentettek, máshol jellemzően 0-5 mm közötti csapadékot 
mértek. 
 
Az elmúlt 24 óra hidrológiai eseményei 
A Fekete- és Fehér-Körös teljes hosszában apad, a vízállás mindenhol készültségi szint alatt van. 
A Kettős-Körös Békésnél apad, reggel 7 órakor 576 cm volt a vízállás (I. fok 550 cm). 
A Sebes-Körös vízállása Körösszakálnál az elmúlt 24 órában jellemzően 60 cm körül stagnált. 
Körösladánynál tetőzési állapotban van a folyó, ma reggel 8 órakor 436 cm volt a vízállás  
(I. fok 400 cm). 
A Berettyó Szeghalomnál tetőzési állapotban van, 5 cm-rel készültségi szint fölötti a vízállás 
(I. fok 300 cm). 
A Hármas-Körös gyengén árad, vízállása Gyománál ma reggel 7 órakor 565 cm (I. fok 550 
cm), Szarvasnál 617 cm volt (I. fok 600 cm). 
A Tisza gyengén árad, vízállása Csongrádnál 570 cm (I. fok 650 cm). 
 
Az elkövetkező 24 órában várható események 
A Kettős-Körös Békésnél várhatóan ma este kilép a készültségi fokozatból. 
A Sebes-Körös Körösladánynál, valamint a Berettyó Szeghalomnál megkezdi, illetve folytatja 
a tetőzést, holnap reggelig készültségi szintből várhatóan egyik vízmércénél sem lép ki a 
vízállás. 
A Hármas-Körös Gyománál ma az esti órákban kezdi meg a tetőzést, 570 cm körüli értéken 
(I. fok 550 cm), Szarvasnál a tetőzés 625 cm-en az éjszakai óráktól várható (I. fok 600 cm). 
 
A meteorológiai előrejelzések szerint ma 6,8 mm, holnap 11,1 mm, holnapután pedig 6,9 mm 
területi átlagú csapadék várható a vízgyűjtőterületen, majd ezt követően csökken a 
csapadékhajlam. 
 
ÁRVÍZVÉDELEM 
 
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén I. fokú készültség van érvényben a Kettős-
Körösön, a Hármas-Körösön és a Sebes-Körös alsó szakaszán. 
 
A KÖVIZIG összesen 340 km hosszú védvonalaiból 196 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 126 fő volt. 

 



 
BELVÍZVÉDELEM 
 
Igazgatóságunk 9 belvízvédelmi szakaszán van készültség érvényben.  
 
Az elöntött terület nagysága 4 420 ha (ebből vetés: 2 000 ha, rét-legelő: 1 420 ha, egyéb: 1000 
ha ).  Az elmúlt napon 124 fő vett részt a belvízvédekezésben.  
 
I. fokú a belvízvédelmi készültség: 
a 12.01. Réhelyi, a 12.02. Szeghalmi, 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.  
A 12.03-as Gyomai belvízvédelmi szakaszon 2019. június 3-án 18.00 órakor megszüntettük a 
készültséget. 
 
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 36 szivattyútelep (ebből 4 folyamatos üzemben) üzemel igazgatóságunk 
területén. A kézi vezérlésű szivattyútelepek közül 8 folyamatosan (éjjel-nappal) működik. 
2019. június 3-án az átemelt víz mennyisége 2 436 ezer m3 volt. A periódus kezdete óta 
(2019. 04. 30.) összesen 27 034 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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