
 
 

 
 

Tájékoztató a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság ár- és belvízvédelmi helyzetéről 
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HIDROLÓGIA - HIDROMETEOROLÓGIA 

 

Az elmúlt 24 órában a Körösök vízgyűjtőjéről nem jelentettek csapadékot. 

 

Román területen a folyók apadóak, készültségi szint fölötti vízállás egyedül Kisjenőnél van, 

innen ma reggel 626 cm-t jelentettek (I. fok 600 cm). Magyar területen apad a Fehér-, Fekete- 

és Kettős-Körös, valamint a Berettyó felső szakasza és ugyancsak apadó tendenciák 

érvényesülnek a Hármas-Körös legalsó szakaszán Kunszentmártontól lefelé is. 
 

Az elmúlt 24 óra hidrológiai eseményei: 

A Fehér-Körös Gyulánál 273 cm-rel tetőzött tegnap, reggel 8 órakor 269 cm volt a vízállás (I. 

fok 350 cm). 

A Kettős-Körös Békésnél ugyancsak tetőzött 540 cm-rel (I. fok 550 cm), valamint 

Köröstarcsánál 525 cm-rel (I. fok 550 cm). Reggel 8 órakor Békésnél 527 cm, Köröstarcsánál 

523 cm a vízállás. 

A Sebes-Körös vízállása Körösszakálnál az elmúlt 24 órában jellemzően 70 cm-en stagnált. 

Körösladánynál 433 cm-en jelenleg tetőzik a folyó (I. fok 400 cm). 

A Berettyó Berettyóújfalunál még árad, készültségi szint alatt van. Szeghalom vízállása is 

emelkedő, reggel 8 órakor 307 cm (I. fok 300 cm). 

A Hármas-Körös vízállása Gyománál még emelkedik, reggel 8 órakor 573 cm (I. fok 550 cm). 

Szarvas vízállása ma reggel 639 cm (I. fok 600 cm), itt is gyenge emelkedés tapasztalható. 

A Tisza vízállása Csongrádnál reggel 8 órakor 588 cm volt (I. fok 650 cm), készültségi szint 

alatt van. 
 
 

Az elkövetkező 24 órában várható események: 

A Fehér-, Fekete- és Kettős-Körösön ma végig apadó tendencia érvényesül. 

A Sebes-Körös vízállása Körösladánynál ma délelőtt megkezdi az apadást, holnap reggelig 

még készültségi szint fölött marad. 

A Berettyó vízállása Szeghalomnál ma délutánig még emelkedik, majd megkezdődik a 

tetőzése. Holnap reggelig még készültségi szint fölött marad. 

A Hármas-Körös Gyománál ma megkezdi a tetőzését a déli óráktól. Szarvasnál sem várható 

további jelentős emelkedés, itt ma éjszaka következhet be a tetőzés. Mindkét állomáson 

megmarad a készültség fölötti szint holnap reggelig. 

 

A meteorológiai előrejelzések szerint az elkövetkező napokban csapadék kialakulásának kicsi 

az esélye, így a folyókon az apadó tendenciák fognak érvényesülni. 

 

 

 

 

 



ÁRVÍZVÉDELEM 
 

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén I. fokú készültség van érvényben a Hármas-

Körösön, a Sebes-Körös alsó szakaszán, valamint a Berettyón. 

 

A KÖVIZIG összesen 340 km hosszú védvonalaiból jelenleg 146 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 47 fő volt. 

 

 

BELVÍZVÉDELEM 

 

Igazgatóságunk 7 belvízvédelmi szakaszán van készültség érvényben.  

 

Az elöntött terület nagysága továbbra is kis mértékben csökkent, jelenleg 1 945 ha-t (ebből 

vetés: 800 ha, rét-legelő: 655 ha, egyéb: 490 ha) tartunk nyilván.  Az elmúlt napon 100 fő vett 

részt a belvízvédekezésben.  

 

I. fokú a belvízvédelmi készültség: 

a 12.03. Gyomai, a 12.04. Holt-Sebes-Körösi, a 12.06. sz. Hosszúfoki, a 12.07. sz. Fehér-

Fekete-Körös közi és a 12.09. sz. Mezőberényi belvízvédelmi szakaszokon.  

 

II. fokú a belvízvédelmi készültség:  
a 12.05. Kettős-Körös jobb parti, és a 12.08. sz. Élővíz-csatornai belvízvédelmi szakaszokon.  

 

A 12.01.Réhelyi belvízvédelmi szakaszon tegnap 12 órakor megszüntettük a készültséget. 

 

Jelenleg összesen 23 szivattyútelep üzemel igazgatóságunk területén. A kézi vezérlésű 

szivattyútelepek közül 2 folyamatosan (éjjel-nappal) működik. 2019. június 9-én az átemelt 

víz mennyisége 1 137 ezer m3 volt. A periódus kezdete óta (2019. 04. 30.) összesen 36 134 

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. 

 

 

 

 

 

Szabó János 

igazgató 
 

 


