
 

 
 

 
 

 
 
 
 

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

2021. február 11. 
 
 
Hidrometeorológia 
 
Az elmúlt 24 órában a romániai vízgyűjtőn újabb 8 mm területi átlagú csapadékról érkezett 
jelentés, de lokálisan 20 mm fölötti esőt is regisztráltak. A jelentősebb csapadék főleg a 
Fekete-és Fehér Körös felső szakaszán hullott. Biharfüredről 28 mm-t, Menyházáról 17,5 
mm-t jelentettek. 
 
A Biharfüredi hóvastagság 27 cm, Vigyázón 16 cm. 
 
Magyar területen 8,8 mm területi átlagú eső esett, a legtöbb Körösszakálban (15,4 mm), 
a legkevesebb Eleken (1,5 mm). 
 
 
Hidrológia 
 
A február 9-én lehullott csapadék hatására kialakult árhullámok levonulása folyamatos, a 
február 10-i csapadék kisebb vízszintemelkedést okozott. 
 
A Fekete-Körös vízállása Belényesnél 219 cm, áradó tendenciájú, készültségi szint alatt 
van. Tenkénél ma éjjel 427 cm-rel tetőzött a folyó (77 cm-rel I. fok felett), ma reggel 416 
cm (I. fok 350 cm). Talpasnál még áradó, ma reggelre 766 cm (I. fok 680 cm). 
Zerindnél és Antnál szintén árad, mindkét állomásnál I. fok fölött van a vízszint. Zerindnél 
ma reggel 663 cm (I. fok 600 cm), Antnál 545 cm (I. fok 500 cm) volt a vízállás. Remeténél 
árad, jelenleg készültségi szint alatt van. 
 
A Fehér-Körös vízállása a teljes romániai szakaszon készültségi szint alatt van (I. fok 150 
cm). A folyó teljes szakaszán kissé áradó tendenciák érvényesek. 
 
A Sebes-Körös alsó szakasza árad, Körösladánynál 22 cm-re van a vízállás a készültségi 
szinttől (I. fok 400 cm). 
 
A Berettyó teljes szakaszán árad, Szalárdnál I. fokban van a folyó, ma reggel 529 cm  
(I. fok 510 cm), Szeghalomnál 270 cm a vízállás (I. fok 300 cm). 

A Kettős-Körös Békésnél óránként 1-2 cm-t árad, ma reggel 520 cm volt a vízállás (I. fok 
550 cm). 
 
A Hármas-Körös végig gyengén áradó, Gyománál ma reggel 509 cm (I. fok 550 cm), 
Szarvasnál 566 cm (I. fok 600 cm) volt a vízállás. 
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A jelenlegi ismereteink szerint várható helyzet 
 

Folyó Állomás Tetőzés Készültségi fok Időpont Vízállás 

Fekete-Körös Ant február 12. 620 cm+- 25 cm II. fok. 
(II. fok 600 cm) 

Fekete-Körös Remete február 13. 520 cm+- 25 cm I. fok. 
(I. fok 500 cm) 

Fehér-Körös Gyula február 13. 350 cm +-30 cm I. fok. 
(I. fok 350 cm) 

Kettős-Körös Békés február 14. 620 cm +-30 cm I. fok. 
(I. fok 550 cm) 

Hármas-Körös Gyoma február 15. 600 cm+-30 cm I. fok. 
(I. fok 550 cm) 

Hármas-Körös Szarvas február 15. 610 cm +-30 cm I. fok 
(I. fok 600 cm). 

Sebes-Körös Körösladány február 15.  450 cm +- 25 cm I. fok. 
(I. fok 400 cm) 

Berettyó Szeghalom február 15. 310 cm +-25 cm I. fok. 
(I. fok 300 cm) 

 
A meteorológiai előrejelzések szerint a mai napon még 5 mm körüli vegyes halmazállapotú 
csapadék várható, majd - jelentős lehűléssel együtt - estétől megszűnik a csapadék. 
 
A Tisza Csongrádnál 522 cm (I. fok 650 cm). 
 

 
Árhullám Hármas-Körös – Békésszentandrási duzzasztó 

 
Árvízvédelem 
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén február 10-én 14.00 órától I. fokú 
készültséget rendeltünk el a Fekete-Körösön. 
A KÖVIZIG működési területén lévő, 341 km hosszú I. rendű árvízvédelmi töltésből 36 km 
hosszan tartunk I. fokú készültséget, ezen védelmi szakaszokon a védelmi fokozatnak 
megfelelően folyik a vízmércék olvasása és a segédőri figyelőszolgálat ellátása.  
Az elmúlt 24 órában az árvízvédekezésben résztvevők száma 26 fő volt. 
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Belvízvédelem  
Igazgatóságunk 9 belvízvédelmi szakaszán van készültség érvényben. Az elmúlt napon 
129 fő vett részt a belvízvédekezésben.  
 
Az elöntött terület nagysága 8 553 hektár (ebből vetés: 3 117 ha, szántó: 2 305 ha, 
rét-legelő: 2 553 ha, egyéb: 878 ha).  
 
I. fokú a belvízvédelmi készültség: 
a 12.01. Réhelyi, a 12.03. Gyomai, a 12.04. Holt-Sebes-Körösi, 12.09. sz. Mezőberényi és 
a 12.10. Dögös-Kákafoki belvízvédelmi szakaszokon.  
 
II. fokú a belvízvédelmi készültség:  
a 12.02. Szeghalmi, a 12.05. Kettős-Körös jobb parti a 12.06. sz. Hosszúfoki és a 12.08. 
sz. Élővíz-csatornai belvízvédelmi szakaszokon.  
2021. február 11-én 18.00 órától a 12.01. Réhelyi belvízvédelmi szakaszon II. fokra 
emelkedik a készültség. 
 
Jelenleg összesen 40 szivattyútelep (ebből 4 folyamatos üzemben) üzemel igazgatóságunk 
területén. 2021. február 10-én az átemelt víz mennyisége 2 178 ezer m3 volt. A periódus 
kezdete óta (2021. 01. 22.) összesen 19 514 ezer m3 vizet emeltünk át.  
 
 

 
Vízfolyásgátló akadály eltávolítása Kondoros térségében 

 
 
Vízfolyásgátló akadály eltávolítást gépi munkával jelenleg két csatornán végzünk, 
Dévaványa térségében a XXXIX-22-es, és Kondoros térségében az Új-Szőrhalmi-
csatornán. Erre azért van szükség, hogy biztosítani tudjuk a csatornák vízszállító-
képességét.  

 
 
 
 

Szabó János 
igazgató 


