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1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

1.1. A víztest neve: Doba - csatorna 

1.2. A víztest VOR kódja: AEP424 

1.3. A víztestet alkotó vízfolyás (ok) neve: Doba-csatorna  

1.4. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírás:  

 17 Síkvidéki – meszes – közepes-finom – közepes és  kis esés ű típushoz hasonló 
csatorna 

1.5. Víztest kategóriája: erősen módosított  

1.6. A vizsgált víztest határai (km): 0+000 – 16+608  

1.7. A víztest befogadója (víztest név, fkm): Tisza 354,8  

1.8. Alegység kódja, neve: 2-9 Hevesi-sík  

1.9. Részvízgyűjtő kódja, neve: 2 Zisza részvízgy űjtő 

1.10. Közvetlenül a víztesthez tartozó vízgyűjtő kiterjedése (km2): 130,60 

1.11. A víztest zárószelvénye fölötti teljes vízgyűjtő kiterjedése (km2): 130,60 

1.12. Közvetlenül a víztesthez tartozó vízgyűjtő rövid, szöveges jellemzése: 

A vízgy űjtő terület síkvidéki jelleg ű, egyenletes esés ű, kissé kerekded formájú. A víz-
gyűjtő É-D-i irányú. Keleti és Déli részén a Tisza (Tisza süly-Dobapuszta közötti jobb-
part), északon és nyugaton a Milléri belvízrendszer  határolja. A vízgy űjtő területet a 
85,00 mBf. terepmagasság jellemzi. Tiszasüly, K őtelek belterülete, valamint közvetlen 
külterülete a Dr. Pálfai Imre által készített belví z veszélyeztetettségi mutató alapján, az 
erősen, míg Hunyadfalva, Csataszög, Nagykör ű települések belterülete, valamint a 
közvetlen külterülete a közepesen belvízveszélyezte tett kategóriába tartozik. K őtelek 
térségében jó vízfelvev ő, jó víztartó, míg Nagykör ű térségében vízbefogadó és er ősen 
víztartó talajok vannak. A Tiszab ő-Hunyadfalva vonalban er ősen, vagy jó víztartó ké-
pesség ű talajok találhatóak. A Dobai rendszer f őgyűjtője gravitációs és szivattyús le-
vezetésű. Belvízi kiépítettsége megfelel ő. Teljesít őképessége, fenntartottsága kielégít ő. 
A csatorna többcélú igénybevételekkel terhelt. Legj elentősebb a lecsapolásokból 
származó többletterhelés. A csatorna vízgy űjtőjében igen számottev ő a halgazdálko-
dás, az ebb ől eredő és a Doba - csatornát terhel ő lecsapoló víz. A csatorna másodla-
gosan kett ős hasznosítású, miután öntözésre a visszatartott le csapoló és szivárgó vi-
zek kerülnek felhasználásra. Gravitációsan öntöz ővíz betáplálásra a 72. sz. és 191. sz. 
belvízcsatornák öntöz őcsatornákkal történ ő keresztezési m űtárgyai vízleadó m űtár-
gyainál van lehet őség. Lecsapolási igénybevétele miatt az ár- és belv ízhullámok, vala-
mint a lecsapolások egyidej űsége esetén a f őcsatorna üzemeltetése különös figyelmet 
és egyedi üzemrendet igényel. A Dobai szivattyútele p 1966-ban épült, a Doba - csator-
na torkolatában, a Tisza jp. 87,5 tkm-ben található , feliszapoltsága 10-30 cm között vál-
tozik.  
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1.13. Érintett települések felsorolása:  

 Kőtelek, Nagykör ű, Csataszög, Hunyadfalva, Tiszasüly, Besenyszög 

1.14. Érintett felszín alatti víztestek:  

Felszín alatti víz-
test típusa 

Név Kódszám 

Sekély porózus Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy sp.2.10.2 

Sekély porózus Jászság, Nagykunság sp.2.9.2 

Porózus hideg Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy p.2.10.2 

Porózus hideg Jászság, Nagykunság p.2.9.2 

Porózus termál Észak-Alföld pt.2.2 

 

1.15. Térképi ábrázolás:  
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2 HIDROLÓGIAI JELLEMZŐK 

2.1. Vízszintingadozás (cm): 140 

Állomás LKV LNV 

Szelvényszám (km) (cm) 

0+000 20 160 

 

2.2. Vízhozam:  

Állomás LKQ KÖQ LNQ KKQ KNQ 

Szelvénszám 
(km) 

(m3/s) 

0+130 0,12 1,65 4,733 NA NA 

 

2.3. Mesterséges vízkormányzások esetén jellemző vízforgalom: 

A Doba - csatorna a 354,8 fkm-nél zsilipen keresztü l torkollik a Tiszába. A 19. sz. f ő-
csatorna szivattyúsan önállóan is és gravitációsan csak a Doba - csatornába vezetve 
üzemeltethet ő. A területen 2 db szivattyútelep m űködik az üzemelési el őírásnak meg-
felelően. A Dobai és a 19. sz. csatornák a vízgy űjtőkön keletkezett belvizeket, vala-
mint a halastavak lecsapolásakor keletkez ő vizeket gy űjtik össze, és vezetik el.  

Tiszai nagyvizek esetén a gravitációs bevezetés nem  lehetséges, ezért szivattyús át-
emelésre van szükség. A Doba I. szivattyútelepen az  indulási vízszintek tenyészid ő-
szakban 265 cm, tenyészid őszakon kívül normál üzemben 240 cm, belvizes üzembe n 
165 cm, leszívási alsó határ 80 cm. A Doba II. sziv attyútelepen az indulási vízszintek 
tenyészid őszakban 310 cm, tenyészid őszakon kívül normál üzemben 310 cm, belvi-
zes üzemben 260 cm, leszívási alsó határ 160 cm. 

A Doba - csatornából több belvíz-átkormányzási lehe tőség van: 

- Doba-28 ök. csatornán a Tiszasülyi-28 sz. f őcsatornába 
- 72 sz. csatornán keresztül a 33 sz., majd a Millér - csatornába 
- Doba-19 sz. gravitációs m űtárgyon keresztül a 19. számú csatorna szivattyú 

telepére 
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-  

1. kép: Doba - csatorna 0+000 szelvénye 

 

2.4. Vízsebesség LKQ és KÖQ idején: 

Állomás Szelvény középsebesség 

Szelvényszám  LKQ KÖQ 

(km) (m/s) 

0+130 0 0,45 

 

2.5. Vízszintesés (cm/km): 

Szivattyútelepi üzem Gravitációs üzem 

20 35-40 

 

2.6. Vízmélység KKV, KÖV és KNV esetén: 

Szakasz Átlagos vízmélység 

(km, -tól-ig) KKV KÖV KNV 

 (cm) 

0+000-8+044 40 70 110 

8+044-10+142 25 50 70 

10+142-13+407 25 50 70 
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13+407-16+608 20 45 60 

 

2.7. Befogadó duzzasztó hatása: 

Tiszai nagyvíz esetén a befogadó visszaduzzasztó ha tású, duzzasztás mértéke ma-
ximum 160 cm a torkolatban, visszahatás hossza 7,3 km. 

2.8. Vízjárás:  

A csatorna jelent ős hosszban mesterséges hatásra állandó (vonatkozó j ogszabály 
szerint „id őszakos”), vízjárása mesterségesen befolyásolt. 

 

3 HIDROMORFOLÓGIAI JELLEMZŐK 

3.1 Mederviszonyok 

Meder alakja Víztes-
tet alko-
tó vízfo-
lyás ne-

ve 

Szakasz 
(km-km) engedé-

lyezett 
tényleges 

Meder 
anyaga 

Kisvízi 
meder 
széles-

sége (m) 

Közép-
vízi me-
der szé-
lessége 

(m) 

Meder-
esés 

(cm/km) 

Doba – 
csatorna 0+000-6+200 

Trapéz Trapéz agyag 
3,20 6,00 20 

Doba – 
csatorna 6+200-10+142 

Trapéz Trapéz agyag 
2,70 5,50 20 

Doba – 
csatorna 10+142-15+500 

Trapéz Trapéz agyag 
2,20 5,00 30 

Doba -
csatorna 15+500-16+608 

Trapéz Trapéz agyag 
1,80 4,60 35 

 

3.1.1. Terep lejtési viszonyai (‰): NR 

3.1.2. Meder folytonossága: igen 

3.1.3. Magaspart (fkm-fkm, jobb part/bal part): NR 

3.1.4. Hordalék (lebegtetett, görgetett) szemcsemérete, hozama:  

lebegtetett hordalék átlagos szemcseméret 0,054 mm 

lebegtetett hordalék hozama: 0,07 kg/m 3 (B) 

görgetett hordalék: NR 

3.1.5. Üledék vastagsága (cm): 10-30  

3.1.6. Mederfeltöltődés (igen/nem, mértéke cm/év): igen, 3 cm/év  

3.1.7. Medersüllyedés (igen/nem, mértéke cm/év): nem jellemz ő 
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3.1.8. Meder kanyargóssága (a tényleges hossz / végpontok között távolság): 16,685 / 

13,4=1,24 

3.1.9. Meder benőttsége: 

Víztestet alkotó vízfo-

lyás neve 
Szakasz (km-km) Meder benőttsége (%) 

A mederben lévő 

növényzet fajtája 

Doba-csatorna 5+100 - 8+044 25 hínár 

Doba-csatorna 8+044 - 13+407 20 hínár 

Doba-csatorna 13+407 – 16+608 30 hínár 

Doba-csatorna 5+000 – 10+142 15 nád, sás 

Doba-csatorna 10+142 – 16+608 40 nád, sás 

Doba-csatorna 0+000 – 8+044 60 cserje, fa 

Doba-csatorna 8+044 – 16+608 15 cserje, fa 

 

 

2. kép: Doba - csatorna 5+047 szelvény alatti szakasza 
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3. kép: Doba - csatorna 5+047 szelvény feletti szakasza 

 

 

4. kép: Doba - csatorna 10+142 szelvénye 
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3.2 Hullámtér, parti sáv jellemzése 

3.2.1. Hullámtér szélessége: 

Szakasz 

(km-km) 
Partoldal 

Hullámtér  

szélessége 

(m) 

Használat 

jellege 
Növényzet 

Fenntartás 

gyakorisága 

0+000-8+044  jobb 6 Nincs hasznosítás - évente 

0+000-8+044  bal 6 Nincs hasznosítás - évente 

 

3.2.2. Használat jellege (parti sáv van-e, a vízfolyás medrével együtt tartják fenn, mezőgazda-

sági hasznosítás): 

Mezőgazdasági hasznosítás nincs, a parti sávot a vízfol yás medrével együtt tartják 
fenn. 

3.2.3. Parti sávot jellemző növényzet típusa:  

0+000-8+044 gyomtársulás 40%-ban, nádas-gyékényes 2 0%-ban, fás vegetáció 40%-
ban. 

 8+044-16+608 gyomtársulás 35%-ban, nádas-gyékényes  30%-ban, fás vegetáció 
25%-ban 

3.2.4. Fenntartás gyakorisága (kaszálás, növényirtás):  

Évente egyszeri kaszálás, illetve növényirtás (fa, cserje irtása) a jellemz ő. 
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4 AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI 

4.1 Vízhasználatok, vízforgalom (2006. évre vonatkozóan) 

4.1.1. Vízkivétel, vízátvezetés: 

víztestet alkotó 

vízfolyás neve 

Vízkivétel 

Vízátveze-

tés helye 

EOVyEOVyEOVyEOVy    EOVxEOVxEOVxEOVx    
Engedélyes Engedélyes Engedélyes Engedélyes 

megnmegnmegnmegneeeevezésevezésevezésevezése    

VízkivételVízkivételVízkivételVízkivétel    

VízátvezVízátvezVízátvezVízátvezeeeetés tés tés tés 

céljacéljacéljacélja    

IdőszakIdőszakIdőszakIdőszakoooos-s-s-s-

ságságságság    

Eng. víEng. víEng. víEng. víz-z-z-z-

sugársugársugársugár 

(l/s) 

Eng. víEng. víEng. víEng. víz-z-z-z-

memememennnnnyiség nyiség nyiség nyiség 

(m(m(m(m3333/év)/év)/év)/év)    

Tényleges víTényleges víTényleges víTényleges víz-z-z-z-

mennymennymennymennyiiiiség ség ség ség 

(m(m(m(m3333/év)/év)/év)/év)    

vízikönyviszámvízikönyviszámvízikönyviszámvízikönyviszám    

Doba – csatorna 

(72. számú összekö-

tő csatorna) 

10+162 749582 224633 KÖTI-KÖVIZIG Vízátvezetés Nem 730 - - T/3113 

Doba – csatorna 

Doba-19. számú 

csatorna 

0+025 748886 214874 
Jászkisér és Vi-

déke VGT. 
Vízátvezetés nem 1200 - - T/3132 

Doba - csatorna 
bp. 14+500 

jp. 11+200 
  Fekete József öntözés Igen  2100 0 T/4993 

Doba – csatorna  jp 12+200 tkm   Kovács Zsigmond öntözés Igen  2500 0 T/5129 
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4.1.2. Vízbevezetés  

víztestet alko-

tó vízfolyás 

neve 

vízbeve-

zetés 

helye 

EOVx EOVy 

Engedélyes 

megnevezé-

se 

bevezetett 

víz jellege 
Időszakosság 

Eng. víz-

mennyiség 

[m3/év] 

Tényleges 

vízmennyiség 

[m3/év] 

vízikönyviszám 

Doba -csatorna     K Nem  397  

Doba – csatorna  218769 749328 Tiszavirág Hor-

gász E. 

Tiszasüly 

hv Igen 20  T/4958 

Doba – csatorna    Deák Lajos hv Igen 1000  T/4449 

Doba – csatorna  224031 749600 Aqnint halastó hv Igen 350000   

Doba – csatorna  227634 747077 Tiszahalker Kft. 

Tiszasüly 

hv Igen 2000000   

Doba – csatorna  227632 749723 halastavi lecsa-

poló 

hv Igen   T/3188 

Doba – csatorna  227627 749730 Doba-

Tiszasülyi-28. 

bv Igen 2838240  T/2546 

Doba – csatorna  226501 750084 76. csatorna bv Igen 3784320  T/2636 

Doba – csatorna  220638 749808 66. csatorna bv Igen 8640864  T/3303 

vízkivétel helye:  vízkivétel célja:  időszakosság:  

szelvényszám megadása (fkm) és - ivóvíz - halastó/horgásztó - I = igen 

- bp = bal part - természetvédelem - energiacélú - N = nem 
- jp = jobb part megjelölése - öntözés - vízátvezetés  

 - ipar - rekreáció  
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víztestet alko-

tó vízfolyás 

neve 

vízbeve-

zetés 

helye 

EOVx EOVy 

Engedélyes 

megnevezé-

se 

bevezetett 

víz jellege 
Időszakosság 

Eng. víz-

mennyiség 

[m3/év] 

Tényleges 

vízmennyiség 

[m3/év] 

vízikönyviszám 

Jászkiséri VGT. 

Doba – csatorna  227379 750121 194. csatorna bv Igen 11258352  T/3786 

Doba – csatorna  224633 749582 72. 

összekötőcsator

na 

bv Igen 23021280  T/3113 

Doba – csatorna  214998 748869 215' csatorna bv Igen 25228800  T/3151 

Doba – csatorna  214874 748886 Jászkisér és 

Vidéke VGT 

bv Igen 37843200  T/3132 

Doba – csatorna  221507 749776 17. csatorna bv Igen 37843200  T/2798 

Doba – csatorna  215043 748886 útárok bv Igen    

Doba – csatorna  215535 748888 Becsatlakozó 

csatorna 

bv Igen    

Doba – csatorna  215806 748906 befolyó, csator-

na nélkül 

bv Igen    

Doba – csatorna  216399 748929 befolyó, csator-

na nélkül 

bv Igen    

Doba – csatorna  216793 749020 214. sz csatorna bv. Igen    

Doba – csatorna  217540 749203 befolyó, csator-

na nélkül 

bv Igen    

Doba – csatorna  217865 749300 befolyó, csator-

na nélkül 

bv Igen    

Doba – csatorna     bv Igen    

Doba – csatorna  218477 749466 befolyó, csator- bv Igen    
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víztestet alko-

tó vízfolyás 

neve 

vízbeve-

zetés 

helye 

EOVx EOVy 

Engedélyes 

megnevezé-

se 

bevezetett 

víz jellege 
Időszakosság 

Eng. víz-

mennyiség 

[m3/év] 

Tényleges 

vízmennyiség 

[m3/év] 

vízikönyviszám 

na nélkül 

Doba – csatorna  218491 749432 befolyó, csator-

na nélkül 

bv Igen    

Doba – csatorna  218749 749347 Hunyadfalvi 

szvt. 

tszv Igen   T/5000 

Doba – csatorna  218837 749375 befolyó, csator-

na nélkül 

bv Igen    

Doba – csatorna  219028 749370 befolyó, csator-

na nélkül 

bv Igen    

Doba – csatorna  219137 749480 befolyó, csator-

na nélkül 

bv Igen    

Doba – csatorna  219317 749410  bv Igen    

Doba – csatorna  219471 749575 befolyó, csator-

na nélkül 

bv Igen    

Doba – csatorna  219571 749676 befolyó, csator-

na nélkül 

bv,bcsv Igen    

Doba – csatorna  219604 749750 befolyó, csator-

na nélkül 

bv,bcsv Igen    

Doba – csatorna  219645 749752 befolyó, csator-

na nélkül 

bv,bcsv Igen    

Doba – csatorna    befolyó, csator-

na nélkül 

bv,bcsv Igen    

Doba – csatorna    befolyó, csator- bv,bcsv Igen    
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víztestet alko-

tó vízfolyás 

neve 

vízbeve-

zetés 

helye 

EOVx EOVy 

Engedélyes 

megnevezé-

se 

bevezetett 

víz jellege 
Időszakosság 

Eng. víz-

mennyiség 

[m3/év] 

Tényleges 

vízmennyiség 

[m3/év] 

vízikönyviszám 

na nélkül 

Doba – csatorna    árok bv,bcsv Igen    

Doba – csatorna  220191 749849 befolyó, csator-

na nélkül 

bv,bcsv Igen    

Doba – csatorna  220343 749835 befolyó, csator-

na nélkül 

bv Igen    

Doba – csatorna  220439 749834 csatorna bv Igen    

Doba – csatorna    befolyó, csator-

na nélkül 

bv Igen    

Doba – csatorna  220633 749792  bv Igen    

Doba – csatorna  220658 749803  bv Igen    

Doba – csatorna  220647 749784  bv Igen    

Doba – csatorna    befolyó, csator-

na nélkül 

bv Igen    

Doba – csatorna    befolyó, csator-

na nélkül 

bv Igen    

Doba – csatorna  222427 749742  bv Igen    

Doba – csatorna    tiltós, üzemkép-

telen 

bv Igen    

Doba – csatorna  222507 749703 J-III-2 szivárgó bv Igen   T/2803 

Doba – csatorna    zárószerk. 

üzemképtelen 

bv Igen    

Doba – csatorna     bv Igen    
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víztestet alko-

tó vízfolyás 

neve 

vízbeve-

zetés 

helye 

EOVx EOVy 

Engedélyes 

megnevezé-

se 

bevezetett 

víz jellege 
Időszakosság 

Eng. víz-

mennyiség 

[m3/év] 

Tényleges 

vízmennyiség 

[m3/év] 

vízikönyviszám 

Doba – csatorna  224389 749600 csatorna bv Igen    

Doba – csatorna  224696 749605 J-III-2-1 szivár-

gó 

bv Igen   T/2803 

Doba – csatorna  225772 749889 csatorna  Igen    

Doba – csatorna  226208 750008 útárok bv Igen    

Doba – csatorna  226214 749995 útárok bv Igen    

Doba – csatorna    útárok szerkezet bv Igen    

Doba – csatorna  226860 750160 útárok bv Igen    

Doba – csatorna  226859 750179 útárok bv Igen    

Doba – csatorna  226870 750162 csatorna bv Igen    

Doba – csatorna  226872 750172 197. csatorna bv Igen    

Doba – csatorna    csőáteresz el-

tömődve 

bv Igen    

Doba – csatorna    befolyó, csator-

na nélkül 

bv Igen    

Doba – csatorna  227814 747866 J-III-2 szivárgó bv Igen   T/2803 

Doba – csatorna  227707 747372 csatorna bv Igen    

Doba – csatorna  227626 747031 Halastavi lecsa-

poló 

hv Igen    

Doba – csatorna    befolyó, csator-

na nélkül 

bv Igen    
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vízbevezetés helye: szelvényszám megadása (fkm) és  bevezetett víz jellege: 
      -   bp = bal part       -   bv = belvíz 
      -   jp = jobb part megjelölése       -   tisztított/ tisztítatlan:  
       -            k szv = kommunális szennyvíz  
időszakosság       -             i szv = ipari szennyvíz  
      -   I= igen       -   hv = használt víz /halastó, rizsföld, strandfürdő, ipari használtvíz, 

hűtővíz/ 
      -   N=nem  
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4.2 Hidromorfológiai beavatkozások 

4.2.1. Tározók: Nem található 

4.2.2. Keresztező műtárgyak 

Vízfolyás 
Helye 

(fkm) 
EOVx EOVy Típusa Célja 

Átjárható-

ság 

Duzzasz-

tás nagy-

sága (cm) 

Doba –  

csatorna 
0+075 214834 748884 Zsilip 

Vízkormány-

zás 
Nem 265 

Doba –  

csatorna 
0+135 215028 748889 Zsilip 

Vízkormány-

zás 
Nem  

Doba –  

csatorna 
1+834 216726 749005 Áteresz Átjárás Igen  

Doba –  

csatorna 
3+650 218479 749466 Áteresz Átjárás Igen  

Doba –  

csatorna 
5+049 219607 749751 Áteresz Átjárás Igen  

Doba –  

csatorna 
6+121 220652 749801 Áteresz Átjárás Igen  

Doba –  

csatorna 
8+044 222507 749703 Áteresz Átjárás Igen  

Doba –  

csatorna 
9+513 224033 749607 Áteresz Átjárás Igen  

Doba –  

csatorna 
10+142 224626 749584 Áteresz Átjárás Igen 150 

Doba –  

csatorna 
11+792 226207 750008 Áteresz Átjárás Igen  

Doba –  

csatorna 
12+462 226857 750155 Áteresz Átjárás Igen  

Doba –  

csatorna 
13+407 227577 749990 Bújtató Átvezetés Igen  

Doba –  

csatorna 
14+224 227787 748940 Bújtató Átvezetés Igen  

Doba –  

csatorna 
15+033 227850 748151 Híd Átjárás Igen  

Doba –  

csatorna 
15+435 227816 747869 Híd Átjárás Igen  

Doba –  

csatorna 
16+232 227630 747030 Híd Átjárás Igen  

 

4.2.3. Mederrendezés: Nem jellemz ő 
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4.2.4. Partvédelem: Nem jellemz ő 

4.2.5. Töltések, depóniák 

Vízfolyás Hely (fkm-fkm,jp/ bp) 

Elhelyezkedése 

(partéltől való távolság 

(m) 

Magassága (m) 

Doba - csatorna 0+000-9+400 10 1,50 

 

4.2.6. Mederszabályozás: NR 

4.2.7. Mederkotrás 

Vízfolyás Hely (fkm-fkm) Célja Gyakoriság 

Doba - csatorna 0+000-16+608 Iszaptalanítás Szükség szerint 

 

4.2.8. Összefoglaló értékelés 

Megállapított hidromorfológiai kockázatosság: 

31 A hullámtér szélessége nem megfelel ő 0+000–16+608 

33 A zonáció hiányzik vagy hiányos 0+000–16+608 

34 A növényzet irtása rendszeres és nem szelektív 0 +000–16+608 

35 Trapézmeder 0+000–16+608 

36 A kisvízi meder túl sz űk a meanderezéshez 0+000–16+608 

53 Nem megfelel ő hosszt érint ő kotrás 0+000–16+608 

 

A hidromorfológiai kockázatosság okai: 

1. A zonáció túl kiélez ődött egyféle típusra, mely megakadályozza a többi t ípus megtelepe-
dését. 

2. A 0+000-8+044 km szelvény között sz űk hullámtér található, míg az e feletti szakaszon 
egyáltalán nincs hullámtér.  

3. A csatorna teljes hosszában a kisvízi meder túl szűk a meanderezéshez. 
4. A csatorna teljes hosszában meder trapéz alakú.  
5. Nem fenntartó jelleg ű kotrás 
6. Az év több, mint 20 %-ában jelent ős vízkivétel 
7. Hosszirányú átjárhatóság akadályozott (csak a to rkolatban) 
8. A növényzet irtása rendszeres és nem szelektív 
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4.3 Pontszerű szennyezőforrások számbavétele 

víztestet 

alkotó 

vízfolyás 

neve 

For-

rás 

helye 

(km) 

Forrás 

helye 

(EOVX) 

Forrás 

helye 

(EOVY) 

Mennyiség 

(m3/d) 
Jellege Tisztítás KOIps BOI5 öN öP 

Doba -

csatorna 

3+945   397  B 53215 20010 11136 1195 

 

jellege: K = kommunális (lehet ipari hányad is) 

 I = ipari 
 M= mezőgazdasági 
 
tisztítás: Tn = tisztítatlan 
 M = csak mechanikailag tisztított 
 B = biológiailag is tisztított 
 H = harmadlagosan is tisztított (tápanyag-eltávolítás) 

4.4 Diffúz szennyezőforrások számbavétele, a területhasználat bemutatása 

Diffúz szennyező hatások: NR 

4.5. Egyéb emberi hatások számbavétele 

4.5.1. Mederbeli vízhasználatok, hasznosítás: NR 

4.5.2. Üzemi vízminőségi kárelhárítási tervek számbavétele 

víztestet alko-

tó vízfolyás  

neve 

potenciális 

forrás helye 

(jp/bp fkm) 

EOVx EOVy 
üzem 

megnevezése 

iparági 

besorolás 

Doba – csatorna  218744 749400 
Kistérségi 

szennyvíztisztító 
szennyvíztisztító 

Doba – csatorna  220801 750984 
Kistérségi hulla-

déklerakó 
hulladéklerakó 

Doba - csatorna  227492 751961 

Hungaropetrol Kft. 

Fő út 89.sz.alatti 

üzemanyagtöltő 

üzemanyagtöltő 

Doba - csatorna  216470 754450 HALADÁS Mg. Rt. 
üzemanyagtöltő 

állomás 

 


