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HIDROMETEOROLÓGIA 

A vízgyűjtőben az elmúlt 24 órában nem hullott csapadék. A biharfüredi hóvastagság tegnaphoz 

képest nem változott, ma reggel is 24 cm. 

 

A Fekete-, Fehér- és Kettős-Körös teljes hosszában apadó, készültségi szint alatti vízállású. 

A Sebes-Körösön tegnap éjszakától kezdve ma reggelig mintegy 70 cm-es szintemelkedést 

lehet megfigyelni a mezőtelegdi tározó üzemrendje miatt. Ez a mesterségesen generált árhullám 

a folyó alsó szakaszán a körösladányi szelvény apadási ütemének lassulását eredményezi. Ma 

reggel Körösladánynál 411 cm volt a vízállás (I. fok 400 cm), jellemzően 2 óránként 1 cm-t 

csökken a vízállás. 

A Berettyó Szeghalomnál az említett vízeresztés miatt kissé lassabban apad, a ma reggeli 308 

cm-es vízállás 8 cm-rel haladja meg az I. fokú szintet. A vízszintcsökkenés intenzitása itt is 

jellemzően 2 óránként 1 cm. 

A Hármas-Körösön az árhullám tetőzése elérte a Hortobágy-Berettyó torkolatát, Kisőrvetőnél 

tegnap 15 óra óta 551 cm a vízállás, Szarvasnál ma 0 óra óta 631 cm (I. fok 600 cm). Gyománál 

az apadás folyamatos, de nagyon lassú, a ma reggeli 574 cm-es vízállás még 24 cm-rel I. fokú 

készültségi szint fölött van. 

A Tisza Csongrádnál 612 cm (+ 8 cm tegnaphoz képest), még I. fokú szint alatt van. 

 

ÁRVÍZVÉDELEM 

A hidrológiai helyzetre való tekintettel jelenleg I. fokú készültség van érvényben a Hármas-

Körösön, a Sebes-Körös alsó szakaszán és a Berettyón, a készültséggel érintett szakasz 

hossza 146 km. Az árvízvédekezésben a tegnapi napon 56 fő vett részt. 

 

VÁRHATÓ HELYZET 

A mai napon tovább folytatódik az apadás folyóinkon. Ennek intenzitása a felső szakaszon 

nagyobb, az alsó szakaszokon kisebb lesz, a Tisza visszaduzzasztó hatása miatt. 

 

A meteorológiai előrejelzések szerint ma éjszakáig csapadékmentes idő várható, azonban a 

holnapi napon területi átlagban mintegy 7 mm csapadék valószínű, és az azt követő napokban 

is számítani kell változó mennyiségű csapadék előfordulására. 

 

BELVÍZVÉDELEM 

Jelenleg igazgatóságunk 10 belvízvédelmi szakaszán van készültség érvényben. A belvízzel 

elöntött terület nagysága összesen 13.195 hektár, melyből vetés 4.220 hektár, szántó 2.925 

hektár és rét, legelő 4.335 hektár, egyéb 1.715 hektár. Az elmúlt napon 108 fő vett részt a 

belvízvédekezésben. 

 

  



I. fokú a belvízvédelmi készültség 6 szakaszon: 

a 12.01. Réhelyi, 12.02. Szeghalmi, 12.03. Gyomai, 12.04. Holt-Sebes-Körös, a 12.07. sz. 

Fehér-Fekete-Körös közti és a 12.09.sz. Mezőberényi belvízvédelmi szakaszokon. 

 

II. fokú a belvízvédelmi készültség 4 szakaszon: 

a 12.05. Kettős-Körös jobb parti, 12.06. sz. Hosszúfoki, a 12.08. sz. Élővíz-csatornai, és a 12.10 

Dögös-Kákafoki belvízvédelmi szakaszokon. 

 

Az elmúlt 24 órában összesen 46 szivattyútelep üzemelt igazgatóságunk területén, melyből 13 

folyamatosan (éjjel-nappal) működött. Az üzemelő esésnövelő szivattyútelepek az elmúlt 

napon összesen 661 em3 belvizet emeltek át a főcsatornákba, a torkolati szivattyútelepek pedig 

1.970 ezer m3-t a főbefogadókba. A 2016. január 11. óta összesen 41.113 em3 vizet emeltünk 

át folyóinkba. A tegnapi napon az összes üzemelő kapacitás 53,92 m3/sec volt.  

 

A készültséggel érintett területen 5 db üzemelő belvíztározóban összesen 2,07 millió m3 

belvizet tartunk vissza. 
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