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Hidrometeorológia 
 
Az elmúlt 5 napban, területi átlagban, mintegy 25 mm csapadékterhelés érte a Körösök 
hegyvidéki vízgyűjtőjét. A legtöbb csapadékot Biharfüred állomáson (65 mm), a 
legkevesebbet pedig Bánffyhunyadon (8,2 mm) mérték ezen időszak alatt. 
A legnagyobb hóvastagság szintén Biharfüreden mérhető (59 cm, víztartalom 198 mm), 
havat még Vigyázó állomásról jelentettek (21 cm, víztartalom 73 mm). 
 
A KÖVIZIG területén az elmúlt 5 napban, területi átlagban 11,3 mm csapadék hullott, 
legtöbb 8,5 mm Gyulán. 
 
Hidrológia 
 
A lehullott eső hatására kisebb árhullámok alakultak ki a Körösökön. A Fehér-Körös 
romániai szakaszán I. fokú árvízvédelmi készültséget meghaladó vízállásokat észleltek, 
Honctő (Gurahont) és Köröskisjenő (Chisineu Cris) állomásokon is. 
A magyarországi folyószakaszokon készültségi szintet elérő vízállások nem alakultak ki, az 
árhullámok mederteltség mellett vonulnak le. 
 
Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a következő napokban jelentős 
felmelegedés kezdődik, mely a hegyvidéken lévő hó olvadását okozza, illetve a hétvégén 
kisebb csapadék is várható a felmelegedéssel együtt. 

A ma reggeli adatok alapján az elkövetkező néhány napban további jelentős 
vízszintemelkedés nem várható a Körösökön. 

 
Belvízvédelem  
 
Igazgatóságunk 8 belvízvédelmi szakaszán van készültség érvényben. Az elmúlt napon 33 
fő vett részt a belvízvédekezésben.  
 
I. fokú a belvízvédelmi készültség: 
a 12.01. Réhelyi, a 12.02. Szeghalmi, a 12.03. Gyomai, a 12.06. sz. Hosszúfoki, a 12.08. 
sz. Élővíz-csatornai, 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 belvízvédelmi szakaszán.  
 
Jelenleg összesen 22 szivattyútelep (ebből 1 folyamatos üzemben) üzemel igazgatóságunk 
területén. 2021. február 2-án az átemelt víz mennyisége 1 155 ezer m3 volt. A periódus 
kezdete óta (2021. 01. 22.) összesen 7 760 ezer m3 vizet emeltünk át.  
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A Körösök vízgyűjtőjén lehullott csapadékok miatt folyóinkon – készültségi szintet el nem 
érő - árhullámok vonulnak le, ennek következtében megszűnt a belvizek folyókba történő 
gravitációs levezetési lehetősége, az érkező vizeket a szivattyútelepek emelik a folyókba. 
 
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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