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Hidrometeorológia 
 
Az elmúlt 24 órában sem a romániai vízgyűjtőről sem igazgatóságunk működési területéről 
nem jelentettek csapadékot, hó már csak a hegyekben van (Biharfüred 32 cm). 
 
Hidrológia 
 
Az árhullám levonulása zavartalan a Körösökön 
 
A Kettős-Körösön Békésnél a mai nap folyamán megszűnik az I. fokú készültség, 
folyamatos apadás mellett ma reggel 577 cm (I. fok 550 cm) a vízállás. 
 
A Sebes-Körös vízállása Körösszakálnál 35 cm, Körösladánynál nagyon lassan apad a 
folyó, ma reggel 490 cm (II. fok 500 cm). 
 
A Berettyó Szeghalomnál lassan apad, ma reggel 365 cm (I. fok 300 cm) a vízállás. 
 
A Hármas-Körös Gyománál tegnap 9-21 óráig tetőzött 634 cm-en, ma reggel 630 cm (II. 
fok 650 cm) a vízállás. A tetőzés jelenleg Szarvasnál tart, a vízállás reggel 680 cm (I. fok 
600 cm). 
 
A meteorológiai előrejelzések szerint ma 4 mm területi átlagú csapadék várható a 
vízgyűjtőn. Hétvégétől jelentős felmelegedés kezdőik. 
 
A Tisza Csongrádnál 607 cm-es vízállás mellett gyengén áradó (I. fok 650 cm). 
 
Árvízvédelem 
 
A hidrológiai helyzetre való tekintettel I. fokú készültség van érvényben a Kettős-
Körösön, a Hármas-Körösön, a Sebes-Körös alsó szakaszán és a Berettyón. 
A KÖVIZIG működési területén lévő, 341 km hosszú I. rendű árvízvédelmi töltésből 217 
km hosszon 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 280 fő volt. 

 
Belvízvédelem  

Igazgatóságunk mind a 10 belvízvédelmi szakaszán készültség van érvényben. Az elmúlt 
napon 120 fő vett részt a belvízvédekezésben.  
 
Az elöntött terület nagysága 9 485 hektár (ebből vetés: 3 560 ha, szántó: 2 515 ha, 
rét-legelő: 2 345 ha, egyéb: 1 065 ha).  
 
I. fokú a belvízvédelmi készültség: 
a 12.03. Gyomai, a 12.04. Holt-Sebes-Körösi, a 12.07. sz. Fehér-Fekete-Körös közi, a 
12.09. számú Mezőberényi és a 12.10. Dögös-Kákafoki belvízvédelmi szakaszokon.  
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II. fokú a belvízvédelmi készültség:  
a 12.01. Réhelyi, 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 17-én 18 órától a 12.01. Réhelyi és a 12.06. sz. Hosszúfoki belvízvédelmi 
szakaszon I. fokúra mérsékeljük a készültséget. 
 
Jelenleg összesen 31 szivattyútelep (ebből 3 folyamatos üzemben) üzemel igazgatóságunk 
területén. 2021. február 16-án az átemelt víz mennyisége 2 633 ezer m3 volt. A periódus 
kezdete óta (2021. 01. 22.) összesen 37 446 ezer m3 vizet emeltünk át.  
 
Folyóinkon 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 vízfolyásgátló akadályok eltávolításáról. A szivattyútelepi 
gépészek végzik a szivattyútelepek igény szerinti üzemeltetését, a meghibásodások 
javítását. 
 
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.  
 
 

 
Vízfolyásgátló akadály eltávolítást Dévaványa térségében 
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