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HIDROLÓGIA - HIDROMETEOROLÓGIA 
 
Az elmúlt 24 órában a Körösök romániai vízgyűjtőjében Szalárdon (Berettyó vízgyűjtő) hullott 
a legtöbb csapadék (62,4 mm).  30-38 mm körüli értékekről érkezett jelentés a Fehér-Körös és 
a Csigér patak vízgyűjtőjéből. A Fekete és a Sebes-Körös vízgyűjtőjén több állomáson esett 20 
és 50 mm közötti eső. Magyar területen, Ecsegfalván mérték a legtöbb csapadékot (17,7 mm). 
13 mm körüli eső hullott még a Bökényi duzzasztónál és 9 mm Mezőgyánban.  A csapadékok 
hatására a Fehér-Körös romániai felső szakaszán I. fokú készültségi szint közelébe emelkedett 
a vízállás, a Fekete-Körös Belényesnél szintén árad. A Sebes-Körösön Révnél megközelítette 
a vízállás az I. fokú készültségi szintet. A Berettyón a jelentős csapadék ellenére sem látszik 
komolyabb vízszintemelkedés.   
 
Az elmúlt 24 óra hidrológiai eseményei 
A csapadékok hatására folyóinkon kisebb-nagyobb visszaáradások tapasztalhatók. 
Vízállások 
Fehér-Körös – Gyula: 250 cm (I. fok 350 cm). 
Fekete-Körös – Ant: 433 cm (I. fok 500 cm). 
Sebes-Körös – Körösladány: 419 cm (I. fok 400 cm). 
Berettyó – Szeghalom: 293 cm (I. fok 300 cm). 
Hármas-Körös – Gyoma: 564 cm (I. fok 550 cm), Szarvas: 633 cm (I. fok 600 cm). 
Tisza – Csongrád: 592cm (I. fok 650 cm). 
 
Az elkövetkező 24 órában várható események 
Az elmúlt 24 óra csapadékmennyisége - mely több helyen az éjszakai órákban hullott le - 
hatására, jelenleg még nem előjelezhető a folyóinkon várható árhullám és a tetőző vízállás 
értéke. 
 
A meteorológiai előrejelzések szerint a következő 24 órában a Körösök vízgyűjtőjén területi 
átlagban nem várható jelentős csapadék. 
 
ÁRVÍZVÉDELEM 
 
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén I. fokú készültség van érvényben a Hármas-
Körösön. A Sebes-Körös alsó szakaszán ma 12.00 órától I. fokú készültséget rendelünk el. 
 
A KÖVIZIG összesen 340 km hosszú védvonalaiból jelenleg 78 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 31 fő volt. 

 
  



BELVÍZVÉDELEM 
 
Igazgatóságunk 9 belvízvédelmi szakaszán van készültség érvényben.  
 
Az elöntött terület nagysága továbbra is kis mértékben csökken, jelenleg 3 225 ha-t (ebből 
vetés: 1 465 ha, rét-legelő: 1 030 ha, egyéb: 730 ha) tartunk nyilván.  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 12.09. 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, a 12.07. sz. Fehér-Fekete-Körös közi 
és a 12.08. sz. Élővíz-csatornai belvízvédelmi szakaszokon.  
 
Jelenleg összesen 33 szivattyútelep (ebből 3 folyamatos üzemben) üzemel igazgatóságunk 
területén. A kézi vezérlésű szivattyútelepek közül 5 folyamatosan (éjjel-nappal) működik. 
2019. június 6-án az átemelt víz mennyisége 1 841 ezer m3 volt. A periódus kezdete óta 
(2019. 04. 30.) összesen 30 523 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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