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1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

1.1. A víztest neve: Jászsági-f őcsatorna 

1.2. A víztest VOR kódja: AEP620 

1.3. A víztestet alkotó vízfolyás (ok) neve:  

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

 síkvidéki - meszes - közepes-finom -nagy vízgy űjtőjű csatorna  

1.5. Víztest kategóriája: Mesterséges 

1.6. A vizsgált víztest határai (km): 0+238–21+285  

1.7. A víztest befogadója (víztest név, fkm): NR 

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

1.9. Részvízgyűjtő kódja, neve: 2 Tisza 

1.10. Közvetlenül a víztesthez tartozó vízgyűjtő kiterjedése (km 2): 5,92  

1.11. A víztest zárószelvénye fölötti teljes vízgyűjtő kiterjedése (km 2): 5,92  

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

 A főcsatorna Kiskörén Tisza jp-i 134+940 tkm szelvényéb en lévő gravitációs 
fővízkivételi beereszt ő zsilipen keresztül látja el a rendszert öntöz ővízzel. A Jászsá-
gi-főcsatorna 492,1 km2 kiterjedés ű hatásterülettel rendelkezik. A típusa mestersé-
ges csatorna, saját vízgy űjtő területe nincs. 

 A nyári statikus üzemvízszint 87,30 mBf, a téli ví zszint 85,80 mBf a f őcsatornában. A 
főcsatorna magassági tartománya 84,60 mBf (leürítési vízszint) - 87,60 mBf (max. 
belvíztározási szint, a f őcsatorna töltéskorona magassági hiányos szakaszát i s fi-
gyelembe véve) közötti. A f ő vízkivételi m űtárgyon engedélyezett maximális vízho-
zam 48 m3/s. A Jászsági-f őcsatorna jellemz ően síkvidéki kis esés ű, a meder anyaga 
laza tömörség ű iszap és homokos soványagyag. 

 A összetett szelvény a terepszint alatti kotort cs észeszelvényb ől és a terepszint fö-
lött kiépített kétoldali töltések által közrefogott  szelvényrészb ől és mentett oldali 
övcsatornából áll. A meder méretei markáns eltérést  egy-két ponton mutatnak. A 
vízmélység átlagosan 220 és 420 cm között mozog. A töltés koronaszélessége átla-
gosan 3,5 m. A tervezett vízszállítása 0+238–8+250 között 48 m3/s, 8+250–21+285 
között 26 m3/s. 

 A főcsatornában bögéz ő műtárgyak nincsenek, a teljes csatornahossz egy 
bögeként m űködik. A Jászsági-f őcsatorna nem torkollik bele más él ő vízfolyásba, 
az összes beeresztett víz üzemszer űen a vízkivételi helyeken távozik a f őcsatorná-
ból a vízhasznosítási igényeknek megfelel ően. 

 Az öntöz őrendszer domborzata uralkodóan sík, K-i és DK-i rés ze (Tisza mentén) 
mélyfekvés ű, belvízérzékeny. A Kisköre-Pély-Tiszasüly vonal az  Alföld északnyuga-
ti részén fekszik, ahol a sík- és dombvidéki jelleg  közötti átmenet a jellemz ő. 

 A Jászsági-f őcsatorna az öntöz őrendszer hatásterületén lév ő jelent ősebb belvíz-
csatornákkal a Hanyi, a Sajfoki és a Tiszasülyi(28. sz.) belvízcsatornával van kap-
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csolatban. A f őcsatorna alkalmas a Hanyi belvízcsatorna mentesítés ére gravitációs 
vagy szivattyús belvízbevezetéssel. 

 A mezőgazdasági terület jellemz ően agyagos vályog, de agyag és vályog talajok, 
közepesen termékeny határrészek is vannak. A terüle ten nagy az aszályra való haj-
lam, a PAI-értéke 10-12. 

 A Jászsági öntöz ő-főcsatorna feltöltési ideje (téli üzemvízszintr ől nyári üzemvíz-
szintre) 7 nap. A leürítés id őtartama (nyári üzemvízszintr ől téli üzemvízszintre) 15 
nap. A teljes leürítés csak rendkívüli körülmények esetén alkalmazható. 

 A főcsatorna halászati hasznosítója a Halász Kft. 
 A Jászsági öntöz ő főcsatorna melletti övcsatornák rendeltetése az altal ajon keresz-

tül átszivárgó vizek összegy űjtése, továbbá a mellette lév ő területek csapadékvizei-
nek befogadása és elvezetése a környez ő területek belvízcsatornáiba. 

1.13. Érintett települések felsorolása:  

 Kisköre, Pély, Tiszasüly 

1.14. Érintett felszín alatti víztestek:  

Felszín alatti víz-
test típusa 

Név Kódszám 

Sekély porózus Jászság, Nagykunság sp.2.9.2 

Porózus hideg Jászság, Nagykunság p.2.9.2 

Porózus termál Észak-Alföld pt.2.2 
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1.15. Térképi ábrázolás:  
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2 HIDROLÓGIAI JELLEMZŐK 

2.1. Vízszintingadozás: 200 cm 

Állomás LKV LNV 

Szelvényszám (km) (cm) 

0+238 220 420 

2.2. Vízhozam:  

Állomás LKQ KÖQ LNQ KKQ KNQ 

Szelvény-
szám 
(km) 

(m3/s) 

0+238 3 25 48 NA Na 

2.3. Mesterséges vízkormányzások esetén jellemző vízforgalom: 

2.4. Vízsebesség LKQ és KÖQ idején: 

Állomás Szelvény középsebesség 

Szelvényszám LKQ KÖQ 

(km) (m(m(m(m3333/s) 

0+238 0,03 0,08 

2.5. Vízszínesés: NR 

2.6. Vízmélység KKV, KÖV és KNV esetén: 

Állomás Átlagos vízmélység 

Szelvényszám KKV KÖV KNV 

(km, -tól ig)) (cm) 

0+238-21+285 150 280 350 

2.7. Befogadó duzzasztó hatása: NR 

2.8. Vízjárás:  

mesterséges hatásra állandó 
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1. kép: A Jászsági-f őcsatorna 0+238 km szelvénye 

 

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 
vagy 

m/km) 

Jászsági-fcs. 0+238-1+779 összetett összetett vályog 29 36-48 - 

Jászsági-fcs. 1+779-4+429 összetett összetett vályog 31 45 - 

Jászsági-fcs. 4+429-8+250 összetett összetett vályog 29 56 - 

Jászsági-fcs. 8+250-
15+420 összetett összetett vályog 21 47 - 

Jászsági-fcs. 15+420-
21+000 csésze csésze agyag 14,8 46,0 - 

 

3.1.1. Terep lejtési viszonyai (‰): NR 

3.1.2. Meder folytonossága: igen 

3.1.3. Magaspart: NR 

3.1.4. Hordalék szemcsemérete, hozama:  
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lebegtetett hordalék szemcsemérete: NA 
 lebegtetett hordalék hozama: 0,07 kg/m 3 
 görgetett hordalék: NR 

3.1.5. Üledék vastagsága (cm): 25  

3.1.6. Mederfeltöltődés (cm/év): 3 

 3.1.7. Medersüllyedés: nem jellemz ő 

3.1.8. Meder kanyargóssága (a tényleges hossz / végpontok között távolság): 1,19 

3.1.9. Meder benőttsége: 

A hínárral való ben őttség:    60-70% 
A náddal, sással való ben őttség:   30-40% 
Cserjék és fák a mederben:    0% 
 
 
 

 
2. kép: A Jászsági-főcsatorna az Akolháti hídról: rucaörömmel benőtt meder 
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3. kép: A Jászsági-főcsatorna az Akolháti hídról 

 

3.2 Hullámtér, parti sáv jellemzése 

3.2.1. Hullámtér szélessége: NR 

3.2.2. Használat jellege: nincs hasznosítás, vízfolyás medrével együtt tartjá k fenn 

3.2.3. Parti sávot jellemző növényzet típusa: nád 90% 

3.2.4. Fenntartás gyakorisága: évente 
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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    
EngedEngedEngedEngedéééélyes lyes lyes lyes     

megnmegnmegnmegneeeevezésevezésevezésevezése    

VízkivételVízkivételVízkivételVízkivétel    

VízátvezVízátvezVízátvezVízátveze-e-e-e-

tés tés tés tés céljacéljacéljacélja    

IdőszIdőszIdőszIdősza-a-a-a-

kosságkosságkosságkosság    

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    

 ví ví ví vízzzzmennyiség mennyiség mennyiség mennyiség 

(m(m(m(m3333/év)/év)/év)/év)    

vízikönyviszámvízikönyviszámvízikönyviszámvízikönyviszám    

Jászsági fcs. 0+401 jp.   J-I-1 cs.   0 0 0 T/2816 

Jászsági fcs 0+449 bp.   J-X-1. cs. – nem üzemel   0 0 0  

Jászsági fcs 1+108 jp.   „Kiskörei” Zrt. (96 ha) halastó I 160 500 000 185 000 T/1548 

Jászsági fcs 3+970 jp.   Tisza Farm Kft. (221,5 ha) öntözés I 0 0 0 T/5503 

Jászsági fcs 3+970 jp.   Tisza Farm Kft. (62 ha) öntözés I 0 0 0 T/5526 

Jászsági fcs 4+881 bp.   J-X-2 cs. öntözés I 0 0 0 T/2809 

Jászsági fcs 5+453 bp.   Kiskörei Zrt. halastó I     

Jászsági fcs 
Jászsági fcs 

8+976 bp.   Kiskörei Zrt. halastó I 330 650 000 120 000 T3718 
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víztestetvíztestetvíztestetvíztestet    

alkotó vízfolyás alkotó vízfolyás alkotó vízfolyás alkotó vízfolyás 

nnnneeeeveveveve    

VízkivételVízkivételVízkivételVízkivétel    

VízátvezVízátvezVízátvezVízátveze-e-e-e-

tés helyetés helyetés helyetés helye    

EOVyEOVyEOVyEOVy    EOVxEOVxEOVxEOVx    
EngedEngedEngedEngedéééélyes lyes lyes lyes     

megnmegnmegnmegneeeevezésevezésevezésevezése    

VízkivételVízkivételVízkivételVízkivétel    

VízátvezVízátvezVízátvezVízátveze-e-e-e-

tés tés tés tés céljacéljacéljacélja    

IdőszIdőszIdőszIdősza-a-a-a-

kosságkosságkosságkosság    

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    

 ví ví ví vízzzzmennyiség mennyiség mennyiség mennyiség 

(m(m(m(m3333/év)/év)/év)/év)    

vízikönyviszámvízikönyviszámvízikönyviszámvízikönyviszám    

Jászsági fcs 10+554 bp.   J-X-3. cs. – nem üzemel   0 0 0  

Jászsági fcs 12+738 bp.   HNP ökológia I 0 0   

Jászsági fcs 12+800 bp.   
HNP Pély Akolháti mo-

csárrét (8,5 ha) 
ökológia I 30 17 000 0 T/6079 

Jászsági fcs 14+552 jp.   HNP ökológia I 5  0 T/4120 

Jászsági fcs 14+522 jp.   KÖTI-KÖVIZIG leürítő m.      

Jászsági fcs 15+466 jp.   KÖTI-KÖVIZIG leürítő m.  0    

Jászsági fcs jp 16+664   J-II-1. öntözőcsatorna 
vízátveze-

tés 
 2,0    

Jászsági fcs bp 17+664   J-III-1. öntözőcsatorna 
vízátveze-

tés 
 0,9    

Jászsági fcs jp 17+822   J-II-2. öntözőcsatorna 
vízátveze-

tés 
 2,0    
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víztestetvíztestetvíztestetvíztestet    

alkotó vízfolyás alkotó vízfolyás alkotó vízfolyás alkotó vízfolyás 

nnnneeeeveveveve    

VízkivételVízkivételVízkivételVízkivétel    

VízátvezVízátvezVízátvezVízátveze-e-e-e-

tés helyetés helyetés helyetés helye    

EOVyEOVyEOVyEOVy    EOVxEOVxEOVxEOVx    
EngedEngedEngedEngedéééélyes lyes lyes lyes     

megnmegnmegnmegneeeevezésevezésevezésevezése    

VízkivételVízkivételVízkivételVízkivétel    

VízátvezVízátvezVízátvezVízátveze-e-e-e-

tés tés tés tés céljacéljacéljacélja    

IdőszIdőszIdőszIdősza-a-a-a-

kosságkosságkosságkosság    

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    

 ví ví ví vízzzzmennyiség mennyiség mennyiség mennyiség 

(m(m(m(m3333/év)/év)/év)/év)    

vízikönyviszámvízikönyviszámvízikönyviszámvízikönyviszám    

Jászsági fcs 19+920 jp.   Tiszahalker Kft. halastó  151/25 546 000  T/0668 

Jászsági fcs bp 20+953   J-III-2. öntözőcsatorna 
vízátveze-

tés 
 7,6    

Jászsági fcs jp 21+030   Besenyszögi öntözőcs. 
vízátveze-

tés 
 2,45    

 

4.1.2. Vízbevezetés  

víztestet alko-

tó vízfolyás 

neve 

vízbeve-

zetés he-

lye 

EOVx EOVy 
Engedélyes 

megnevezése 

bevezetett 

víz jellege 
Időszakosság 

Eng. víz-

mennyiség 

[m3/év] 

Tényleges 

vízmennyiség 

[m3/év] 

vízikönyviszám 

Jászsági-
főcsatorna. 

0+238   KÖTI-KÖVIZIG élővíz I  28 948 000 T/2816 
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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: NR 

4.2.2. Keresztező műtárgyak 

Víztestet 

alkotó  

ízfolyás  

neve 

Helye (km) EOVy EOVx Típusa Célja 
Átjárható-

ság 

Duzzasz-

tás nagy-

sága (cm) 

Jászsági-
főcsatorna. 

1+779    közúti híd közlekedés igen  

Jászsági-
főcsatorna. 

3+284   közúti híd közlekedés  Igen  

Jászsági-
főcsatorna. 

4+429   vasúti híd közlekedés  igen  

Jászsági-
főcsatorna. 

13+645   földúti híd közlekedés  igen  

Jászsági-
főcsatorna. 20+092   közúti híd közlekedés  igen  

 

4.2.3. Mederrendezés 

Víztestet 

alkotó  

ízfolyás  neve 

Helye (km-km) Célja Ideje (év) Gyakorisága Jellege 

Jászsági-

főcsatorna 

0,238 - 210+238-
21+000 

vízminőség javítás 2007 Évente egyszer Növényzet irtás 

4.2.4. Partvédelem 

Víztestet 

alkotó  ízfolyás  

neve 

Helye 

(km-km) 
Célja Ideje Anyaga 

Jászsági-főcsatorna. 
4+688-15+420 fkm 

között szakaszosan 

parterózióval szembe-

ni védelem 

(rézsűvédelm) 

 kőszórás 

4.2.5. Töltések, depóniák 

Víztestet 

alkotó  ízfolyás  neve 

Hely  

(km-km,jp/ bp 

Elhelyezkedése 

partéltől való távolság 

 (m) 

Magassága (m) 

Jászsági-főcsatorna. 0+238-15+420 km  2,20-3,20 
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4.2.6. Mederszabályozás: NR 

4.2.7. Mederkotrás 

Víztestet 

alkotó  ízfolyás  neve 
Hely (km-km Célja Gyakoriság 

Jászsági-főcsatorna 15+420-21+000 Iszaptalanítás szükség szerint 

 

4.2.8. Összefoglaló értékelés 

 Megállapított hidromorfológiai kockázatosság: NR 

4.3 Pontszerű szennyezőforrások számbavétele 

Szennyvíz és használtvíz bevezetések, szennyezett hozzáfolyások: NR 

4.4 Diffúz szennyezőforrások számbavétele, a területhasználat bemutatása 

Diffúz szennyező hatások: NR 

4.5.4.5.4.5.4.5. Egyéb emberi hatások számbavétele 

4.5.1. Mederbeli vízhasználatok, hasznosítás 

A víztestet alkotó 

vízfolyás neve 

Hely 

(km-km) 
EOVX EOVY Hasznosítás 

Jászásági-
főcsatorna. 

0+238-15+420 -  halászat 

 

4.5.2. Üzemi vízminőségi kárelhárítási tervek számbavétele: NR 

 


