
Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 

Hanyi - csatorna (AEP564) 

 

 

1.3 melléklet Víztest adatlap  – 1 – 
 

 

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

1.1. A víztest neve: Hanyi - csatorna 

1.2. A víztest VOR kódja: AEP564 

1.3. A víztestet alkotó vízfolyás (ok) neve: Hanyi - 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+200 – 40+690  

1.7. A víztest befogadója (víztest név, fkm): Tisza 388,00 

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

1.9. Részvízgyűjtő kódja, neve: 2 Tisza részvízgy űjtő 

1.10. Közvetlenül a víztesthez tartozó vízgyűjtő kiterjedése (km2): 317,529 

1.11. A víztest zárószelvénye fölötti teljes vízgyűjtő kiterjedése (km2): 317,529 

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

A vízrendszer domborzata uralkodóan síkvidéki, kis esésű. A terep felszín É-i irány-
ból lejt D-DK-i irányba. Átlagos felszínesés 0,50 m /km. A vízgy űjtő terület É-i része 
átmenetet képez a síkvidék és dombvidék között.  

A vízgy űjtő terület 88,00 – 106,00 mBf. magassági tartomány kö zött helyezkedik el. 

A Dr. Pálfai Imre által készített belvíz veszélyezt etettségi mutató alapján a vízgy űjtő 
terület északi részén elhelyezked ő Erdőtelek, Tenk, Átány, Heves és Hevesvezekény 
belterülete, valamint közvetlen külterülete a közep esen belvízveszélyeztetett, míg 
Tarnaszentmiklós és Pély belterülete, valamint közv etlen külterülete az er ősen, 
Köml ő belterülete, valamint közvetlen külterülete a mérs ékelten 
belvízveszélyeztetett kategóriába tartozik.  Napjai nkra jelent ősen megváltozott a 
térség földhasználati jellege. Gyökeresen megváltoz ott a földhasználó és a területi 
vízgazdálkodás korábban kialakított viszonya is. A megváltozott érdekeltség és 
gazdálkodási rendszer más üzemeltetési felfogást és  ehhez igazodó létesítmény 
rendszert igényel. Ezzel együtt tény, hogy a térség  belvíz-veszélyeztetettsége a ko-
rábbihoz képest növekedett. 

A vízgy űjtő terület É-i részén a felszínközeli k őzetek durva homokos-kavicsos kifej-
lődése miatt kedvez ő lehetőség van sírkutak, sekély mélység ű öntöz ő kutak létesí-
tésére. É-ról D felé haladva a kavicsos-homokos kép ződményeket egyre inkább fel-
váltják az iszapos és agyagos üledékek. A tiszai to rkolatnál már kifejezetten rossz 
vízvezető képesség ű, a jászsági medencére jellemz ő agyagos képz ődmények alkot-
ják a mederanyagot. A Hanyi-csatorna jellemz ően síkvidéki kis esés ű, nagy 
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szelvény ű belvízcsatorna, az átlagos mederesése 0,6 ‰, a med er anyaga agyagos-
iszap, tölt ődő medrű.  

A Hanyi-csatorna er ősen módosított, természetes, nem id őszakos vízfolyás. A 
Hanyi-csatornának kett ős működés ű szakasza nincs. 

 A csatorna fels ő és középs ő szakasza ma is ér jelleg ű, mélyebb, természetes lejtés-
irányú völgyeletben húzódik. A Hanyi-csatorna Erd őtelek határában lév ő égerláp 
fakadó forrásaiból állandó természetes táplálással rendelkez ő, állandó vízfolyás. A 
tápláló források vízhozama csekély, a Mátra-vidék h idrometeorológiai helyzetét ől 
függenek. Ennek megfelel ően vize pangó, vagy lassan áramló. Átlagos 
hidrometeorológiai körülmények mellet az állandó te rmészetes tápláló vízhozam 25 
- 50 l/s között változik.  

A Hanyi-csatornán, ill. a hozzá tartozó öblözetben több helyen is nyílik tározásra le-
hetőség, összesen mintegy 6,5 millió m 3. Medertározásra magas és tartós Tiszai 
vízállás esetén a 0+000–15+200 km szelvények között i visszatöltésezett szakaszon 
van lehet őség, 85,12 - 88,42 mBf szintek között, 2,7 millió m 3.  

A Hanyi-csatorna 32+175 km szelvényében létesült Fü zesabonyi ÁG területén 36 ha-
os tározóterülettel 230.000 m 3 tározókapacitással egy oldaltározó. Szükségességét  
a térség öntözési igénye határozta meg, jelenleg a tározó kihasználatlan, rekonst-
rukciót igényel. 

 A víztest hosszirányú átjárhatósága teljes hosszús ágban biztosított. A 31+370 km 
szelvényében 0,8 m-es mederelzáró fenékgát találhat ó,  fenékgát visszaduzzasztást 
okoz, de átjárható, a kapcsolatot egy megkerül ő cső (40 ø) biztosítja. 

A belvízcsatorna befogadója a Tisza 388,000 fkm sze lvénye.  

 

1.13. Érintett települések felsorolása:  

 Erdőtelek, Tenk, Átány, Köml ő, Heves város, Hevesvezekény, Tarnaszentmiklós, 
Pély 

1.14. Érintett felszín alatti víztestek:  

Felszín alatti  
víztest típusa 

Név Kódszám 

Sekély porózus Északi-középhegység peremvidék sp.2.9.1 

Sekély porózus Jászság, Nagykunság sp.2.9.2 

Porózus hideg Északi-középhegység peremvidék p.2.9.1 

Porózus hideg Jászság, Nagykunság p.2.9.2 

Porózus termál Észak-Alföld pt.2.2 

Termál karszt Bükki termálkarszt kt.2.1 

 

1.15. Térképi ábrázolás:  
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2 HIDROLÓGIAI JELLEMZŐK 

2.1. Vízszintingadozás: 460 cm  

Állomás LKV LNV 

Szelvényszám (km) (cm) 

0+200 100 560 

 

2.2. Vízhozam:  

Állomás LKQ KÖQ LNQ KKQ KNQ 

Szelvény-
szám 
(km) 

(m3/s) 

0+200 0,50 10,00 27,00 - - 

 

2.3. Mesterséges vízkormányzások esetén jellemző vízforgalom: 

Ha a Tisza, mint f őbefogadó vízszintje lehet ővé teszi a Hanyi-csatorna vízének gravi-
tációs bevezetését, akkor a torkolati zsilip nyitot t állapotban van (alaphelyzet). 
Amennyiben a Tisza vízállása meghaladja a torkolati  zsilip küszöbszintjét, a torkolati 
zsilipet zárni kell. A zsilip zárása visszaduzzaszt ást eredményez a Hanyi-csatorna al-
só szakaszán (0+000–17+348 km). Tehermentesítés cél jából, a csatornából vízátveze-
tést lehet végezni a Sajfoki, illetve a Tiszasülyi csatornába. A vízkormányzást üze-
meltetési szabályzat alapján kell végezni. 

Vízátvezetési lehet őségek a Hanyi-csatornából: 

- Jobb part 0+280 km szelvényben Hanyi-Sajfoki összek ötő csatorna 
- 4+475 km szelvényben szivornya, amely a Sajfoki-csa tornába emeli át a 

vizet. 

2.4. Vízsebesség LKQ és KÖQ idején: 

Állomás Szelvény középsebesség 

Szelvényszám LKQ KÖQ 

(km) m/s 

0+200 0,40 1,00 

 

2.5. Vízszintesés (cm/km): 

Állomás 

Szelvényszám 

(km) 

Vízszintesés (cm/km) 

40+690–25+000 80 



Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 

Hanyi - csatorna (AEP564) 

 

 

1.3 melléklet Víztest adatlap  – 5 – 
 

 

Állomás 

Szelvényszám 

(km) 

Vízszintesés (cm/km) 

25+000–16+400 30 

16+400–0+000 16 

 

2.6. Vízmélység KKV, KÖV és KNV esetén: 

Állomás Átlagos vízmélység 

Szelvényszám KKV KÖV KNV 

(km) (cm) 

0+200 560 290 35-55 

 

2.7. Befogadó duzzasztó hatása: 

A befogadó magas vízállása esetén a torkolati zsili pet zárni szükséges. A torkolati 
zsilip lezárása a csatorna 17+348 km szelvényéig vi sszaduzzasztást okoz. Ezen a 
szakaszon van lehet őség medertározásra, ameddig a gravitációs bevezetés  biztosít-
hatóvá válik. 

2.8. Vízjárás:  

Vízjárása állandó, nem kiszáradó jelleg ű víztest. A nyári hónapokban a minimális víz-
hozamát, Erd őtelek határában lév ő égerláp fakadó forrásaiból állandó természetes 
táplálásából nyeri. A tápláló források vízhozama ne m jelent ős, a Mátra-vidék 
hidrometeorológiai helyzetét ől függenek. Ennek megfelel ően vize pangó, vagy lassan 
áramló. 

          

      1. kép: Hanyi-csatorna 4+050 km szelvénye             2. kép: Hanyi-csatorna 8+660 km szelvénye 



Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 

Hanyi - csatorna (AEP564) 

 

 

1.3 melléklet Víztest adatlap  – 6 – 
 

 

          

      3. kép: Hanyi-csatorna 10+050 km szelvénye         4. kép: Hanyi-csatorna 33+990 km szelvénye 
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3 HIDROMORFOLÓGIAI JELLEMZŐK 

3.1 Mederviszonyok 

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

ve 

Szakasz 
(fkm-fkm) engedé-

lyezett 
tényleges 

Meder 
anyaga 

Kisvízi 
meder 
széles-

sége (m) 

Közép-
vízi me-
der szé-
lessége 

(m) 

Meder-
esés 

(cm/km 
vagy 

m/km) 

Hanyi- 
csatorna 

0+200-5+000 összetett összetett agyagos 
iszap 

3-4 8-10 50 

Hanyi- 
csatorna 

5+000-14+385 összetett összetett agyagos 
iszap 

3-4 5-6 21 

Hanyi- 
csatorna 

14+385- 23+400 összetett összetett agyagos 
iszap 

3-4 8-10 58 

Hanyi- 
csatorna 

23+400-25+000 összetett összetett agyagos 
iszap 

2-3 2-3 58 

Hanyi- 
csatorna 

25+000-40+690 trapéz trapéz agyagos 
iszap 

2-3 2-3 80 

 

3.1.1. Terep lejtési viszonyai (‰): NR 

3.1.2. Meder folytonossága (igen/nem): igen 

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

3.1.4. Hordalék szemcsemérete, hozama:  

 Lebegtetett hordalék átlagos szemcsemérete (mm): 0,043  

3.1.5. Üledék vastagsága (cm): 15-20 

3.1.6. Mederfeltöltődés: (igen/nem, mértéke cm/év): igen; 2 – 3 cm/év  

3.1.7. Medersüllyedés (igen/nem, mértéke cm/év): nem 

3.1.8. Meder kanyargóssága (a tényleges hossz / végpontok között távolság): 1,35 

3.1.9. Meder benőttsége: 

Víztestet alkotó vízfo-

lyás neve 

Szakasz 

 (km) 

Meder benőttsége 

(%) 

A mederben lévő 

növényzet fajtája 

Hanyi-csatorna 0+200 -. 6+500 0 hínár 

Hanyi- csatorna 6+500- 14+630 20 gyökerező hínár 

Hanyi-csatorna 14+630- 31+300 0 hínár 

Hanyi-csatorna 31+300 – 34+000 40 úszó és gyökerező hínár 
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Víztestet alkotó vízfo-

lyás neve 

Szakasz 

 (km) 

Meder benőttsége 

(%) 

A mederben lévő 

növényzet fajtája 

Hanyi-csatorna 34+000 – 40+690 0 hínár 

Hanyi-csatorna 0+200-6+500 0 Nád, sás 

Hanyi-csatorna 6+500-8+750 50 Nád, sás 

Hanyi-csatorna 8+750-14+000 10 Nád,sás 

Hanyi-csatorna 14+000-22+000 60 Nád, sás 

Hanyi-csatorna 22+000-31+300 90 Nád, sás 

Hanyi-csatorna 31+300-34+100 40 Nád,sás 

Hanyi-csatorna 34+100- 40+690 90 Nád, sás 

Hanyi-csatorna 0+200-6+500 30 Cserje, fa 

Hanyi-csatorna 6+500-10+500 15 Cserje, fa 

Hanyi-csatorna 10+500-43+625 10 Cserje, fa 

 

3.2 Hullámtér, parti sáv jellemzése 

3.2.1. Hullámtér szélessége: 

Szakasz 

(km-) 

Partoldal 

(bal/jobb) 

Hullámtér 

szélessége (m) 

Használat 

jellege 
Növényzet 

Fenntartás 

gyakorisága 

0+200- 6+500 jobb 65   2 évente 

0+200- 6+500 bal 65   2 évente 

6+500 -7+200 jobb 25   2 évente 

6+500 -7+200 bal 25   2 évente 

7+200 – 10+800 jobb 5-15   2 évente 

7+200- 8+600 bal 0   2 évente 

10+800 – 14+000 jobb 40   2 évente 

8+600 – 10+800 bal 0   2 évente 

14+000 – 14+385 jobb 0   2 évente 

10+800 – 14+385 bal 40   2 évente 

14+385 – 15+000 bal 0   2 évente 

15+000 – 17+348 bal 30-40   2 évente 
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3.2.2. Használat jellege:  

liget erd ő     0+200 km – 6+500 km 

nádas sávon túl kaszált gyep  14+385 km – 31+300 km  

  34+000 km – 40+690 km 

Hanyi-csatorna parti sávjában mez őgazdasági hasznosítás nem történik. 

 

3.2.3. Parti sávot jellemző növényzet típusa:  

0+200–6+500 km ligeterd ő 15% 

nádas-gyékényes, gyomtársulás  

együttes el őfordulása jellemz ő 90 % 

 

3.2.4. Fenntartás gyakorisága:  

2 évente egy alkalommal, anyagi lehet őségek függvényében, valamint a közép és 
nagyvízi mederben található vízfolyási akadályt kép ző növény társulások irtása 
szükség szerint. 
A rendszeres növényirtás csak a nád-sás eltávolítás ára jellemz ő. 
A belvízcsatorna mentén a járóutak kaszálása, gazta lanítása éves szinten szükséges. 



Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 

Hanyi - csatorna (AEP564) 

 

 

1.3 melléklet Víztest adatlap  – 10 – 
 

 

4 AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI 

4.1 Vízhasználatok, vízforgalom (2006. évre vonatkozóan) 

4.1.1. Vízkivétel, vízátvezetés: 

víztestetvíztestetvíztestetvíztestet    

alkotó vízfolyás alkotó vízfolyás alkotó vízfolyás alkotó vízfolyás 

nnnneeeeveveveve    

VízkivételVízkivételVízkivételVízkivétel    

VízátvezVízátvezVízátvezVízátveze-e-e-e-

tés helyetés helyetés helyetés helye    

EOVyEOVyEOVyEOVy    EOVxEOVxEOVxEOVx    
Engedélyes Engedélyes Engedélyes Engedélyes     

memememeggggnevezésenevezésenevezésenevezése    

VízkivételVízkivételVízkivételVízkivétel    

VízátvezVízátvezVízátvezVízátvezeeeetés tés tés tés 

céljacéljacéljacélja    

IdőszakoIdőszakoIdőszakoIdőszakos-s-s-s-

ságságságság    

Eng. Eng. Eng. Eng.     

vízsvízsvízsvízsuuuugárgárgárgár    

(l/s)(l/s)(l/s)(l/s)    

Eng. víEng. víEng. víEng. víz-z-z-z-

memememennnnnyiség nyiség nyiség nyiség 

(m(m(m(m3333/év)/év)/év)/év)    

TénylegesTénylegesTénylegesTényleges    

 v v v víííízzzzmennyiség mennyiség mennyiség mennyiség 

(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 

 

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  

4.1.2. Vízbevezetés  
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víztestet alko-

tó vízfolyás 

neve 

vízbeve-

zetés 

helye 

EOVx EOVy 

Engedélyes 

megnevezé-

se 

bevezetett 

víz jellege 
Időszakosság 

Eng. vízmennyi-

ség [m3/év] 

Tényleges 

vízmennyiség 

[m3/év] 

vízikönyviszám 

Hanyi- csatorna 
0+280 jp 233409 751246 

KÖTI-KÖVIZIG 

Hanyi-Sajfoki ök.) 
bv I   T/4104 

Hanyi-csatorna 
7+528 jp 240425 749788 

Pélyi belvízcsa-

torna 
bv I    

Hanyi-csatorna 8+655 jp 241517 749599 

Hanyi-Sajfoki 

Vízgazdálkodási 

Társulat 

(278. csatorna) 

bv I   T/2497 

Hanyi-csatorna 9+987 jp 242875 749704 belvízcsatorna bv I    

Hanyi- csatorna 10+548 jp 243416 749724 

Hanyi-Sajfoki 

Vízgazdálkodási 

Társulat 

 (1. lecsapoló 

csatorna) 

bv I    

Hanyi- csatorna 11+495 jp 244231 749682 Hanyi-Sajfoki 

Vízgazdálkodási 
bv I   T/2499 
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víztestet alko-

tó vízfolyás 

neve 

vízbeve-

zetés 

helye 

EOVx EOVy 

Engedélyes 

megnevezé-

se 

bevezetett 

víz jellege 
Időszakosság 

Eng. vízmennyi-

ség [m3/év] 

Tényleges 

vízmennyiség 

[m3/év] 

vízikönyviszám 

Társulat 

(140. csatorna) 

Hanyi- csatorna 11+550 bp 244384 749885 

Hanyi-Sajfoki 

Vízgazdálkodási 

Társulat 

 (Kántor-csatorna) 

bv I    

Hanyi- csatorna 13+590 bp 245827 749475 

Hanyi-Sajfoki 

Vízgazdálkodási 

Társulat 

KÖTIKÖVIZIG 

(Görbe-éri-14. 

csatorna) 

bv I   
T/3286 

 T/4460 

(Görbe-éri-14. csa-

torna) 
0+025 jp 245849 749490 

Hanyi-Sajfoki 

Vízgazdálkodási 

Társulat (Nagyfer-

tői belvíz csator-

na) 

bv I   T/2834 
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víztestet alko-

tó vízfolyás 

neve 

vízbeve-

zetés 

helye 

EOVx EOVy 

Engedélyes 

megnevezé-

se 

bevezetett 

víz jellege 
Időszakosság 

Eng. vízmennyi-

ség [m3/év] 

Tényleges 

vízmennyiség 

[m3/év] 

vízikönyviszám 

(Görbe-éri-14. csa-

torna) 
5+328 jp 248830 753665 

Hanyi-Sajfoki 

Vízgazdálkodási 

Társulat (Király-

fertői belvíz csa-

torna) 

bv I   T/2394 

(Görbe-éri-14. csa-

torna) 
7+950 jp 249725 755952 

Hanyi-Sajfoki 

Vízgazdálkodási 

Társulat 

(Régimalmi belvíz 

csatorna) 

bv I   T/2840 

Hanyi- csatorna 14+630 bp 246501 748821 (Ártézi-csatorna) bv I    

Hanyi- csatorna 15+060 bp 246536 748412 (Rajna-csatorna) bv I    

Hanyi- csatorna 15+750 bp 246978 747928 

Hanyi-Sajfoki 

Vízgazdálkodási 

Társulat 

(Vezekényi-1. 

csatorna) 

bv I   T/2586 
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víztestet alko-

tó vízfolyás 

neve 

vízbeve-

zetés 

helye 

EOVx EOVy 

Engedélyes 

megnevezé-

se 

bevezetett 

víz jellege 
Időszakosság 

Eng. vízmennyi-

ség [m3/év] 

Tényleges 

vízmennyiség 

[m3/év] 

vízikönyviszám 

Hanyi- csatorna 16+355 jp 247609 747765 

Hanyi-Sajfoki 

Vízgazdálkodási 

Társulat (Forrás-

csatorna) 

bv, kszv,  hv N   T/4036 

(Forrás csatorna) 2+073 jp 248288 745702 

Hanyi-Sajfoki 

Vízgazdálkodási 

Társulat (Császi 

csatorna) 

bv I   T/3816 

Hanyi- csatorna 21+263 jp 251735 748457 

Hanyi-Sajfoki 

Vízgazdálkodási 

Társulat 

(Kázsmándi-

csatorna) 

bv I   T/2371 

Hanyi- csatorna 21+970 jp 252098 749041  bv I    

Hanyi- csatorna 22+192 jp 252108 749152 

Hanyi-Sajfoki 

Vízgazdálkodási 

Társulat 

(Holt-Hanyi csa-

bv  I   T/2832 
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víztestet alko-

tó vízfolyás 

neve 

vízbeve-

zetés 

helye 

EOVx EOVy 

Engedélyes 

megnevezé-

se 

bevezetett 

víz jellege 
Időszakosság 

Eng. vízmennyi-

ség [m3/év] 

Tényleges 

vízmennyiség 

[m3/év] 

vízikönyviszám 

torna) 

Hanyi- csatorna 24+442 jp 253874 750134 

Hanyi-Sajfoki 

Vízgazdálkodási 

Társulat 

(Egri úti-csatorna) 

bv  I   
T/4459 

T/2384 

(Egri úti csatorna) 2+130 jp 255264 749135 

Hanyi-Sajfoki 

Vízgazdálkodási 

Társulat 

(Besenyő árok) 

bv I   T/2717 

Hanyi- csatorna 24+757 jp 254151 750271  bv I    

Hanyi- csatorna 30+214 bp 258134 750157 

Hanyi-Sajfoki 

Vízgazdálkodási 

Társulat 

(Malatinszki-

csatorna) 

bv, 

 iszv 
N   T/2300 

(Malatinszki-

csatorna) 
0+609 bp 258378 750017 

Hanyi-Sajfoki 

Vízgazdálkodási 

Társulat (Kőkerti-

bv I   T/2300 
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víztestet alko-

tó vízfolyás 

neve 

vízbeve-

zetés 

helye 

EOVx EOVy 

Engedélyes 

megnevezé-

se 

bevezetett 

víz jellege 
Időszakosság 

Eng. vízmennyi-

ség [m3/év] 

Tényleges 

vízmennyiség 

[m3/év] 

vízikönyviszám 

csatorna) 

(Kőkerti-csatorna) 2+853 bp 259119 748327 

Hanyi-Sajfoki 

Vízgazdálkodási 

Társulat 

(Másfalusi-

csatorna) 

bv I   T/2841 

Hanyi-csatorna 34+634 bp 261217 750179 

Hanyi-Sajfoki 

Vízgazdálkodási 

Társulat 

(Bánomkerti-

csatorna) 

bv I   T/4461 

Hanyi- csatorna 36+020 bp 260728 748886 

Hanyi-Sajfoki 

Vízgazdálkodási 

Társulat 

(Pallag-árok) 

bv I   T/2510 

(Pallag-árok) 0+700 jp 260734 748884 

Hanyi-Sajfoki 

Vízgazdálkodási 

Társulat 

bv I   T/2841 
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víztestet alko-

tó vízfolyás 

neve 

vízbeve-

zetés 

helye 

EOVx EOVy 

Engedélyes 

megnevezé-

se 

bevezetett 

víz jellege 
Időszakosság 

Eng. vízmennyi-

ség [m3/év] 

Tényleges 

vízmennyiség 

[m3/év] 

vízikönyviszám 

(Hosszúszéki 

csatorna) 

Hanyi- csatorna 39+981 261069 745838 

Hanyi-Sajfoki 

Vízgazdálkodási 

Társulat (Káli 

csatorna) 

bv I    

 

vízbevezetés helyevízbevezetés helyevízbevezetés helyevízbevezetés helye: szelvényszám megadása (km) és     bevezetett víz jellege:bevezetett víz jellege:bevezetett víz jellege: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, hűtő-

víz/ 
      -   N=nem  
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4.2 Hidromorfológiai beavatkozások 

4.2.1. Tározók 

Tározó 

neve 

Víztestet al-

kotó vízfo-

lyás neve 

Elzárás 

helye 

(km) 

Típusa (völgy-

zárógátas, 

medertározó, 

oldaltározó) 

Felület 

(ha) 

üzemi, 

árvízi 

Térfogat 

(m3) 

üzemi, 

árvízi 

Tározás célja  

Duz-

zasztás 

nagy-

sága 

[cm] 

Feltöltés, 

vízpótlás 

módja 

Füzesabo-

nyi tározó 

Hanyi-

csatorna 
32+100 

mederelzáró 

fenékgát 
36 143000 belvíztározás 120 gravitációs 

 

4.2.2. Keresztező műtárgyak 

Vízfolyás 
Helye 

(km) 
EOVx EOVy Típusa Célja 

Átjárha-

tóság 

Duzzasz-

tás nagy-

sága 

[cm] 

Hanyi- csatorna 
0+000 233299 751347  torkolati zsilip zárás igen - 

Hanyi- csatorna 
0+200 233345 751320 bújtató 

öntöző-csatorna 

keresztezés 
igen - 

Hanyi- csatorna 
4+100 237087 749861 híd közlekedés igen - 

Hanyi- csatorna 
4+475 237516 749680 szivornya vízátvezetés igen - 

Hanyi- csatorna 
7+263 240172 749834 közúti híd  közlekedés igen - 

Hanyi- csatorna 
10+016 242872 749706 híd  közlekedés igen - 

Hanyi- csatorna 
10+766 243726 749726 híd  közlekedés igen - 

Hanyi- csatorna 
14+385 246356 748986 híd  közlekedés igen - 

Hanyi- csatorna 
15+045 246526 748416 gyaloghíd közlekedés igen - 

Hanyi- csatorna 
15+281 246617 748206 közúti híd közlekedés igen - 

Hanyi- csatorna 
17+348 248413 747948 vasúti híd közlekedés igen - 

Hanyi- csatorna 
22+442 252092 749281 híd  közlekedés igen - 

Hanyi- csatorna 
23+400 252893 749811 közúti híd közlekedés igen - 
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Hanyi- csatorna 
24+102 253570 749995 híd  közlekedés igen - 

Hanyi- csatorna 
31+320 258920 750360 híd  közlekedés igen - 

Hanyi- csatorna 
31+370 258920 750360 

mederelzáró 

keresztgát 
duzzasztás nem 120 

Hanyi- csatorna 
32+100 259646 750473 tiltós műtárgy vízvisszatartás igen - 

Hanyi- csatorna 
33+974 260841 750473 közúti híd közlekedés igen - 

Hanyi- csatorna 
36+428 260375 748675 híd  közlekedés igen - 

Hanyi- csatorna 
37+232 260495 747901 áteresz közlekedés igen - 

Hanyi- csatorna 
38+043 260127 747254 áteresz  igen - 

Hanyi- csatorna 
39+981 260984 745826 áteresz  igen - 

Hanyi- csatorna 
40+690 261375 745232 áteresz  igen - 

 

4.2.3. Mederrendezés: NR 

 

4.2.4. Partvédelem 

Vízfolyás Hely(km-km) Célja Ideje Anyaga 

Hanyi- csatorna 0+000 – 43+625 
parterózióval 

szembeni védelem 
NA 

földmű 

növénytakaróval 

 

4.2.5. Töltések, depóniák 

Vízfolyás 
Helye 

(km-km,jp/ bp) 

Elhelyezkedése 

(partéltől való távolság 

(m) 

Magassága 

(m) 

Hanyi - csatorna 0+000 – 6+500 65 5 
Hanyi – csatorna 7+000 – 9+000 25 2,8 
Hanyi - csatorna 9+000 – 10+500 20 2,5 
Hanyi - csatorna 10+500 – 14+000 40 3 
Hanyi - csatorna 14+000 – 16+500 10 1,8 
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4.2.6. Mederszabályozás: NR 

4.2.7. Mederkotrás 

Vízfolyás Hely (km-km) Célja Gyakoriság 

Hanyi- csatorna 21+500 – 30+000 
Vízfolyási akadály 

eltávolítása 

Szükség szerint az anyagi 

lehetőségek függvényében 

Hanyi- csatorna 8+655 – 12+700 
Vízfolyási akadály 

eltávolítása 

Szükség szerint az anyagi 

lehetőségek függvényében 

 

4.2.8. Összefoglaló értékelés 

Megállapított hidromorfológiai kockázatosság:  

A víztest hidromorfológiailag kockázatos, mivel a v íztestet a hidromorfológiai kockázatot 
okozó hatások 50%-nál nagyobb hosszban érintik. Eze k a hatások a következ ők: 

31 A hullámtér szélessége nem megfelel ő    20+000 – 40+000; 

33 A zonáció hiányzik vagy hiányos       35+000 – 40+000; 

35 Trapézmeder       17+500 – 40+000; 

42  A meder vonalvezetése nem követi a morfológiai viszonyokat  0+000 – 11+000; 

43 A meder egyenes, nincsenek váltakozó sebesség ű terek   0+000 – 11+000; 

53 Nem megfelel ő hosszt érint ő kotrás    0+000 – 40+700; 

 Síkvidéki duzzasztott szakasz kis vízfolyásokon   31+370 

 Nem a típusnak megfelel ő mederméret és nincs kisvízi meder 

 Vízjárásban vízbevezetés hatására bekövetkezett je lentős hatás 

 Hosszirányú átjárhatóság akadályozott    31+370 

 Nagy tápanyag-tartalom vagy szennyezett üledék 

A hidromorfológiai kockázatosság okai: 

1. A torkolati zsilip nem mindig nyitott állapotú, így nem mindig átjárható az él őlények 
számára, illetve jelent ős a visszaduzzasztás. 

2. A hullámtér szélessége nem megfelel ő a 20+000 – 40+000 km szelvények között. 
3. A zonáció hiányos a 35+000 – 40+000 km szelvénye k között. 
4. A víztest 17+500 – 40+000 km közötti szakaszára a trapézmeder alak a jellemz ő. 
5. A meder vonalvezetése nem követi a morfológiai v iszonyokat a 0+000 – 11+000 km 

szelvények között. 
6. A meder egyenes, nincsenek váltakozó sebesség ű terek a 0+000 – 11+000 km szel-

vények között. 
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4.3 Pontszerű szennyezőforrások számbavétele 

víztestet  

alkotó vízfolyás  

neve 

Forrás helye 

(km) 

 EOVY  EOVX Mennyiség  

(m3/d) 

Jellege Tisztítás KOIps BOI5 öN öP 

1 Hanyi-csatorna 

(Császi-csatorna) 

16+355 747765 247609 1017 K B 20045 3712 5197 2086 

2 Hanyi-csatorna 

(Császi-csatorna) 

16+355 747765 247609 4920   54,12 9,84 7,872 0 

3 Hanyi-csatorna  

(Malatinszki-

csatorna) 

30+214 750157 258134 11788 I B 825 519 0 32 

 
jellege: K = kommunális 
 I = ipari 
 M= mezőgazdasági 
 
tisztítás: Tn = tisztítatlan 
 M = csak mechanikailag tisztított 
 B = biológiailag is tisztított 
 H = harmadlagosan is tisztított (tápanyag-eltávolítás) 
 
1. Heves települési szennyvíztisztító (Császi csatorna, Forrás csatorna) 
2. Heves városi strandfürdő (Vicián-tó; Császi csatorna, Forrás csatorna) 
3. Zalabaromfi Zrt. ipari szennyvíztisztító (Malatinszki csatorna) 
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4.4 Diffúz szennyezőforrások számbavétele, a területhasználat bemutatása 

Diffúz szennyező hatások: NR 

4.5. Egyéb emberi hatások számbavétele: NR 

4.5.1. Mederbeli vízhasználatok, hasznosítás 

4.5.2. Üzemi vízminőségi kárelhárítási tervek számbavétele 

Víztestet  

alkotó vízfo-

lyás neve 

potenciális 

forrás  helye 

(jp/bp fkm) 

EOVX EOVY 
üzem  

megnevezése 

iparági  

besorolás 

Hanyi-

belvízcsatorna Tarnaszentmiklós 244028 750464 Metalloglobusz 
veszélyes hulladék 

átvétel, kezelés 

Hanyi-

belvízcsatorna Heves 249308 741357 
Tank-Er '94 Kft. üzem-

anyagtöltő állomás 
üzemanyagtöltő 

Hanyi-

belvízcsatorna 
Heves 249613 741676 

Block Metal Kft. szí-

nesfém hulladék átve-

vő 

hulladék átvevő 

Hanyi-

belvízcsatorna 
Heves 249955 742890 Hevesi Hús Kft. húsfeldolgozó 

Hanyi-

belvízcsatorna 
Heves 251301 744069 Forgácsművek Kft. szennyvízkezelés 

Hanyi-

belvízcsatorna Kömlő 251507 753797 
Deka-Hyb Kft. Sertés-

telep 
sertéstelep 

Hanyi-

belvízcsatorna 
Heves 252488 744327 Lehó Albin üzemanyagtöltő 

Hanyi-

belvízcsatorna Heves 254017 743034 
ATEK Agrár Termelő 

Kft. sertéstelepe 
sertéstelep 

Hanyi-

belvízcsatorna Tenk 257892 747246 Zalabaromfi Rt. 
vágóhíd, húsfeldol-

gozás 

Hanyi-

belvízcsatorna Erdőtelek 262070 744668 
Green Line Trade Kft. 

üzemanyagtöltő 
üzemanyagtöltő 

 


