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1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

1.1. A víztest neve: Karcagi-I. csatorna 

1.2. A víztest VOR kódja: AEP638 

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

1.4. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírás: 17 Síkvidéki – meszes – közepes-finom – 
közepes és kis esés ű vízgyűjtőjű típushoz hasonló csatorna 

1.5. Víztest kategóriája: erősen módosított  

1.6. A vizsgált víztest határai (km): 0+000–23+024 

1.7. A víztest befogadója (víztest név, fkm): Hortobágy-Berettyó 57,300 

1.8. Alegység kódja, neve: 2-18 Nagykunság 

1.9. Részvízgyűjtő kódja, neve: 2 Tisza 

1.10. Közvetlenül a víztesthez tartozó vízgyűjtő kiterjedése (km2): 197,26 

1.11. A víztest zárószelvénye fölötti teljes vízgyűjtő kiterjedése (km2): 197,26 

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

A vízgy űjtő terület alakja elnyújtott, a középs ő, felső szakaszon kiszélesed ő. Jellemz ően 
mesterséges, egyenes nyomvonalú létesítményekkel ha tárolt. A vízgy űjtő terület domborza-
ta uralkodóan sík, kis mértékben É-D-i lejtés ű, a terepesés átlagosan 5-10 cm/km. A vízgy űj-
tő terület magassági tartománya 82,40-87,00 mBf közöt ti. 

A vízgy űjtő terület lefolyási viszonyait els ősorban a mez őgazdasági táblák m űvelési ága és 
az alkalmazott agrotechnika határozza meg. A klassz ikus lefolyás csak a táblákra értelmez-
hető, mivel a befogadó Hortobágy-Berettyó üzemvízszintj e nem teszi lehet ővé a természe-
teshez közeli lefolyási viszonyok kialakulását. A k iépített vízrendezési m űvek üzemeltetésé-
vel a vízgy űjtő terület lefolyási viszonyait jelent ősen módosultak. Az összegyülekezési és 
lefolyási viszonyokat a f őmű torkolatában épített Sebeséri és Füzesgyarmati-híd i szivattyú-
telepek üzeme határozza meg. A belvízöblözetben a H ortobágy-Berettyó mentén jelent ős 
szivattyútelepi kapacitás épült ki, ez biztosította  a mezőgazdasági üzemek számára a mel-
lékcsatornák befogadó képességét. A tulajdonváltáss al jelent ős üzemi és üzemközi kapaci-
tás szűnt meg, ezzel n őtt a terület belvízveszélyeztetettsége. 

Karcag belterülete, valamint közvetlen külterülete a Dr. Pálfai Imre által készített belvíz ve-
szélyeztetettségi mutató alapján közepesen, illetve  az erősen belvízveszélyeztetett kategóri-
ába tartozik. 

A mezőgazdasági területen az agyag, agyagos vályog talajo k a jellemz őek. Ezen talajok álta-
lában rossz vízgazdálkodásúak, és rossz term őképesség űek. A területen a szántó, és rét 



Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 

Karcagi-I. csatorna (AEP638) 

 

 

1-3. melléklet Víztest adatlap  – 2 – 
 

 

legelő művelési ág a jellemz ő. A térségben jelent ős a halastóként hasznosított, illetve a rizs-
termesztésre használt terület. 

A Karcagi-I. csatorna vízjárását mindenkor a hidrom eteorológiai viszonyok határozzák meg. 
Vízjárása hasonlít a természeteshez. 

Az 1800-as években, a mélyebb vonulatokban összegyü lekező ár- és belvíz csak igen hosz-
szú id ő alatt tudott levonulni a területr ől. A Tisza ezt a területet is rendszeresen elöntött e. 
Nagyobb árvizek esetén a Tisza vize mély völgyelete ken keresztül eljutott a Hortobágy-
Berettyóba. A Karcagi-I. csatorna egykori mélyvonul atokból, valamint mesterségesen létre-
hozott szakaszokból áll. Az üzemi, üzemközi vízrend ezési műveket megfelel ő csatornas űrű-
séggel és kapacitással a mez őgazdasági igények (1970-1980) figyelembevételével, lejtés 
irányában a befogadóra építették ki. A fajlagos csa tornas űrűség a területen 0,6-1,0 km/km 2; 
a síkvidéki jelleg és a mez őgazdasági igény miatt nagy csatornas űrűség jellemz ő. 

A vízgy űjtő területet határoló Hortobágy-Berettyó jobb parti á rvízvédelmi töltése 1895-ben 
épült meg. 

1.13. Érintett települések felsorolása: Karcag, Berekfürd ő 

1.14. Érintett felszín alatti víztestek: 

Felszín alatti víztest 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 Délkelet-Alföld pt.2.3 

Porózus termál Észak-Alföld pt.2.2 

Porózus termál Északkelet-Alföld pt.2.4 
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1.15. Térképi ábrázolás: 

 

 

2 HIDROLÓGIAI JELLEMZŐK 

2.1. Vízszintingadozás: 70 cm  

Állomás LKV LNV 

szelvényszám (km) (cm) 

0+000 100 170 

2.2. Vízhozam:  

Állomás LKQ KÖQ LNQ KKQ KNQ 

szelvényszám (km) (m3/s) 

0+000 0,1 0,5 3,6 NA NA 

2.3. Mesterséges vízkormányzások esetén jellemző vízforgalom: 

Ha a Hortobágy-Berettyó vízszintje lehet ővé teszi a Karcagi-I. csatornából a gravitációs le-
vezetést, úgy a torkolatba épített zsilipet nyitni szükséges. Ez az alaphelyzet. Ha a befogadó 
vízszintje ezt nem teszi lehet ővé, vagy a levezetési kapacitás meghaladja az alaph elyzet ka-
pacitását a Sebeséri szivattyútelepet üzembe kell á llítani. Ebben az esetben a levezetés mér-
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tékét és ütemét, illetve a területen az összegyülek ezési viszonyokat a szivattyútelep üzeme 
határozza meg. A szivattyútelepet üzemeltetési szab ályzat alapján, az adott 
hidrometeorológiai és meder hidraulikai viszonyok é s adottságok figyelembe vételével 
üzemeltetik. A III. fokú belvízvédelmi készültség e setén el őfordul a 100%-os szivattyútelepi 
kapacitás leterheltség. 

Rendkívüli belvízvédekezés esetén – vagy ha a Horto bágy-Berettyóra belvíz bevezetési kor-
látozást rendelnek el – mód van a zsilipek zárásáva l a belvizek visszatartására és a belvizek 
szomszédos belvízöblözetekbe való átkormányzására. A belvízi biztonság fokozása érdeké-
ben a vízgy űjtő terület befogadó f őműveit – összeköt őcsatornákon keresztül – összekap-
csolták a Villogó belvízrendszerrel, így a meglév ő kapacitások kihasználása mellett, rever-
zibilis üzemeltetést lehet megvalósítani a tehermen tesítés, vagy kapacitásnövelés érdeké-
ben. Amennyiben a Karcagi-I. csatorna fels ő vízgyűjtő területén nagy mennyiség ű belvíz 
keletkezik, a 15+305 km szelvényben lév ő tiltót zárni kell, és az Árapasztói szivattyútelep  
üzemét indítani szükséges. 

2.4. Vízsebesség LKQ és KÖQ idején: 

Állomás Szelvény középsebesség 

LKQ KÖQ szelvényszám (km) 

(m/s) 

0+000 0,00-0,02 0,02-0,1 

2.5. Vízszintesés: 

Üzemrend Vízszintesés (cm/km) 

szivattyútelepi üzem 2-4 

gravitációs üzem 1-2 

2.6. Vízmélység KKV, KÖV és KNV esetén: 

 Átlagos vízmélység 

KKV KÖV KNV Szelvényszám 
(km-km) (cm) 

0+000–6+150 120 140 180 

6+150–15+305 100 120 150 

15+305–23+024 10 30 70 

2.7. Befogadó duzzasztó hatása: 

A Hármas-Körösön a Békésszentandrási duzzasztó, ill etve a Hortobágy-Berettyó torkolatá-
ban a Mezőtúri árvízkapu a Hortobágy-Berettyón visszaduzzaszt ást okoz. Ennek duzzasztó 
hatása érvényesül a csatornán. A duzzasztás mértéke  80-100 cm (árvízi id őszakon kívül), a 
visszahatás hossza 15 km. 

2.8. Vízjárás:  

A csatorna jelent ős hosszban mesterséges hatásra állandó (vonatkozó j ogszabály szerint 
„id őszakos”), vízjárása mesterségesen befolyásolt. A 16 +000–23+024 km szelvény közötti 
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szakasz kiszáradási gyakorisága 1-2 év. A 16+000 km  szelvény alatti rész állandó vízborí-
tással rendelkezik. 

 

3 HIDROMORFOLÓGIAI JELLEMZŐK 

3.1 Mederviszonyok 

Meder alakja Víztestet 
alkotó 
vízfolyás 
neve 

Szakasz 
(km-km) engedé-

lyezett 
tényle-

ges 

Meder 
anya-

ga 

Kisvízi 
meder 
szé-

lessé-
ge (m) 

Középvízi 
meder 
széles-

sége (m) 

Meder-
esés 

(cm/km) 

Karcagi-I. cs. 0+000–8+100 csésze csésze agyag 14 17 2,6 

Karcagi-I. cs. 8+100–14+000 trapéz trapéz agyag 9 11 3,3 

Karcagi-I. cs. 14+000–23+024 trapéz trapéz agyag 4 6 3,4 

3.1.1. Terep lejtési viszonyai (‰): NR 

3.1.2. Meder folytonossága: igen  

3.1.3. Magaspart: NR 

3.1.4. Hordalék szemcsemérete, hozama: 

 lebegtetett hordalék átlagos szemcseméret: 0,020 m m 

 lebegtetett hordalék hozama: 0,05-0,1 kg/m 3 

 görgetett hordalék: NR 

3.1.5. Üledék vastagsága (cm): 10-20 

3.1.6. Mederfeltöltődés (cm/év): 5 

3.1.7. Medersüllyedés: nem  

3.1.8. Meder kanyargóssága (a tényleges hossz / végpontok között távolság): 23,0 km / 18,6 
km = 1,24 

3.1.9. Meder benőttsége: 

Víztestet alkotó 

vízfolyás neve 

Szakasz (km-km) Meder  

benőttsége (%) 

A mederben lévő 

növényzet fajtája 

Karcagi-I. csatorna 0+000–6+150 10-20 hínár 

Karcagi-I. csatorna 12+860–15+300 20-30 hínár 

Karcagi-I. csatorna 0+000–10+900 5-10 sás-nád 

Karcagi-I. csatorna 10+900–12+860 70-80 sás-nád 

Karcagi-I. csatorna 12+860–15+300 50-60 sás-nád 

Karcagi-I. csatorna 15+300–23+024 70-80 sás-nád 
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1. kép: Karcagi-I. csatorna hínárral ben őtt mederszakasza (15+300 szelvény) 

 

 

2. kép: Karcagi-I. csatorna náddal szegélyezett mederszakas za (7+980 szelvény) 
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3. kép: Karcagi-I. csatorna náddal ben őtt mederszakasza (15+600 szelvény) 

 

3.2 Hullámtér, parti sáv jellemzése 

3.2.1. Hullámtér szélessége: 

A bal parton a teljes hosszon depóniával határolt, a partélt ől 0 m-re húzódik a depónia, 
nincs hullámtér. A jobb parton 8+000-11+000 között 4 m a távolság a depónia és a partél kö-
zött, azonban ez nem vízjárta terület, a többi szak aszon a partélt ől 0 m-re húzódik a depónia, 
így nincs hullámtér. 

Szakasz 

(km-km) 

Partoldal Hullámtér szé-

lessége (m) 

0+000-8+000 jobb 0 

8+000-11+000 jobb 4 

11+000-23+024 jobb 0 

0+000-23+024 bal 0 

 

3.2.2. Használat jellege:  

A parti sávot a vízfolyás medrével együtt tartják f enn. A növényzet csak a rézs űn illetve a 
rézsű becsúszásokon tud megtelepedni. 

3.2.3. Parti sávot jellemző növényzet típusa: A teljes zonáció a víztest partján sehol sem ala-
kult ki. 

0+000–23+024 szakaszon (csatornahossz 100%-a) 
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 80% gyomtársulás, 60% nádas-gyékényes, 0% fás vege táció 

 

4. kép: A zonáció hiánya (5+825 km)  

3.2.4. Fenntartás gyakorisága:  

Éves rendszeresség ű növényirtás jellemz ő. 
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4 AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI 

4.1 Vízhasználatok, vízforgalom (2006. évre vonatkozóan) 

4.1.1. Vízkivétel, vízátvezetés: nincs a víztesten  

4.1.2. Vízbevezetés: 

Vízfolyás 

neve 

Vízbevezetés 

helye 

EOVy EOVx Engedélyes megnevezése Bevezetett 

víz jellege 

Idősza-

kosság 

Engedélyezett 

vízmennyiség 

(m3/év) 

Tényleges víz-

mennyiség 

(m3/év) 

vízikönyvi

szám 

Karcagi-I. cs. bp 1+293 793994 210095 üzemi csatorna bv igen 630 720 63 072 NA 

Karcagi-I. cs. bp 1+628 793615 210908 üzemi csatorna bv igen 630 720 63 072 NA 

Karcagi-I. cs. jp 6+150 791906 214564 Karcagi-II. csatorna bv igen 82 308 960 914 544 HB/1265 

Karcagi-I. cs. jp 6+165 791924 214582 Karcagi-I-1-a. cs. bv  igen 630 720 63 072 HB/1033 

Karcagi-I. cs. jp 6+681 792326 214870 üzemi csatorna bv igen 630 720 63 072 NA 

Karcagi-I. cs. bp 7+175 792738 215114 üzemi csatorna bv igen 630 720 63 072 NA 

Karcagi-I. cs. jp 7+608 793125 215360 üzemi csatorna bv igen 630 720 63 072 NA 

Karcagi-I. cs. bp 7+620 793131 215372 üzemi csatorna bv igen 630 720 63 072 NA 

Karcagi-I. cs. bp 7+706 793163 215472 üzemi csatorna bv igen 630 720 63 072 NA 

Karcagi-I. cs. bp 8+132 793203 215831 Karcagi-I-2. csatorna bv igen 630 720 63 072 HB/1247 

Karcagi-I. cs. bp 8+416 793116 216208 üzemi csatorna bv igen 630 720 63 072 NA 

Karcagi-I. cs. bp 8+770 793074 216420 üzemi csatorna bv igen 630 720 63 072 NA 

Karcagi-I. cs. bp 9+393 792937 217024 üzemi csatorna bv igen 630 720 63 072 NA 

Karcagi-I. cs. bp 10+008 792818 217611 üzemi csatorna bv igen 630 720 63 072 NA 

Karcagi-I. cs. bp 10+018 792652 218246 üzemi csatorna bv igen 630 720 63 072 NA 

Karcagi-I. cs. bp 10+651 792647 218254 Karcagi-I-3. csatorna bv, bcsv igen 630 720 63 072 HB/1247 



Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 

Karcagi-I. csatorna (AEP638) 

 

 

1-3. melléklet Víztest adatlap  – 10 – 
 

 

Vízfolyás 

neve 

Vízbevezetés 

helye 

EOVy EOVx Engedélyes megnevezése Bevezetett 

víz jellege 

Idősza-

kosság 

Engedélyezett 

vízmennyiség 

(m3/év) 

Tényleges víz-

mennyiség 

(m3/év) 

vízikönyvi

szám 

Karcagi-I. cs. jp 10+850 792575 218471 Karcagi-I-4. csatorna bv, bcsv  igen 630 720 63 072 HB/1356 

Karcagi-I. cs. jp 11+777 793044 219274 Karcag Ipari Park bevezetés bcsv igen 630 720 0 HB/1734 

Karcagi-I. cs. jp 12+230 793156 219455 üzemi csatorna bv igen 630 720 63 072 NA 

Karcagi-I. cs. jp 12+740 793384 219850 üzemi csatorna bv igen 630 720 63 072 NA 

Karcagi-I. cs. jp 12+835 793501 220182 üzemi csatorna bv, bcsv igen 630 720 63 072 NA 

Karcagi-I. cs. bp 13+217 793396 220500 Karcagi-III-12. cs. bv igen 630 720 63 072 HB/1033 

Karcagi-I. cs. bp 13+586 793222 221018 Nagykun Vízmű Kft. k szv nem 1 478 250 1 252 000 HB/1396 

Karcagi-I. cs. bp 13+815 793181 211112 üzemi csatorna bv igen 630 720 63 072 NA 

Karcagi-I. cs. jp 14+675 792994 221671 üzemi csatorna bv igen 630 720 63 072 NA 

Karcagi-I. cs. bp 15+016 793106 222350 Karcagi-I-7. csatorna bv igen 630 720 63 072 HB/1033 

Karcagi-I. cs. jp 15+316 792982 222661 Füredi úti-csatorna bv igen  630 720 63 072 HB/1208 

Karcagi-I. cs. jp 15+320 792984 222676 üzemi csatorna bv igen 630 720 63 072 NA 

Karcagi-I. cs. jp 15+559 793491 222949 üzemi csatorna bv igen 630 720 63 072 NA 

Karcagi-I. cs. jp 15+574 793526 222966 üzemi csatorna bv igen 630 720 63 072 NA 

Karcagi-I. cs. jp 16+155 794069 223240 Karcagi-I-7-I. cs. bv igen  630 720 63 072 NA 

Karcagi-I. cs. jp 16+548 794328 223496 üzemi csatorna bv igen 630 720 63 072 NA 

Karcagi-I. cs. jp 16+800 794547 223707 üzemi csatorna bv igen 630 720 63 072 NA 

Karcagi-I. cs. jp 16+822 794999 224136 Karcagi-I-8. csatorna bv igen 630 720 63 072 NA 

Karcagi-I. cs. bp 16+850 795038 224191 Karcagi-I-9. csatorna bv igen  630 720 63 072 HB/1250 

Karcagi-I. cs. jp 17+190 795278 224447 üzemi csatorna bv igen 630 720 63 072 NA 

Karcagi-I. cs. jp 18+860 796634 225188 Karcagi-I-10 csatorna bv igen 630 720 63 072 NA 

Karcagi-I. cs. jp 19+220 795525 224652 üzemi csatorna bv igen 630 720 63 072 NA 
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Vízfolyás 

neve 

Vízbevezetés 

helye 

EOVy EOVx Engedélyes megnevezése Bevezetett 

víz jellege 

Idősza-

kosság 

Engedélyezett 

vízmennyiség 

(m3/év) 

Tényleges víz-

mennyiség 

(m3/év) 

vízikönyvi

szám 

Karcagi-I. cs. bp 19+220 795525 224652 üzemi csatorna bv igen 630 720 63 072 NA 

Karcagi-I. cs. jp 19+473 796101 224865 Karcagi-I-11. csatorna bv igen 630 720 63 072 NA 

Karcagi-I. cs. jp 20+067 796627 225189 Karcagi-I-12 csatorna bv igen 630 720 63 072 NA 

Karcagi-I. cs. jp 20+709 797050 225865 üzemi csatorna bv igen 630 720 63 072 NA 

Karcagi-I. cs. bp 21+062 797125 226008 Karcagi-I-13. cs. bv igen 31 536 000 0 T/3190 

Karcagi-I. cs. bp 22+238 797440 226582 üzemi csatorna bv igen 630 720 63 072 NA 

Karcagi-I. cs. jp 22+280 797705 226811 üzemi csatorna bv igen 630 720 63 072 NA 

 

vízbevezetés helye: szelvényszám megadása (km) és bevezetett víz jellege: 
- bp = bal part - bv = belvíz 
- jp = jobb part   megjelölés - k szv = kommunális szennyvíz (tisztított/ tisztítatlan) 

 - i szv  = ipari szennyvíz (tisztított/ tisztítatlan) 
 - hv = használt víz  (halastó, rizsföld, strandfürdő, ipari használtvíz) 
 - é.v. = élővíz 
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4.2 Hidromorfológiai beavatkozások 

4.2.1. Tározók: nincs a víztesten  

4.2.2. Keresztező műtárgyak 

Vízfolyás Helye 

(km) 

EOVy EOVx Típusa Célja Átjárható-

ság 

Duzzasz-

tás nagy-

sága (cm) 

Karcagi-I. cs. 0+004 794497 209018 iker zsilip vízkormányzás igen - 

Karcagi-I. cs. 1+472 793880 210341 híd közlekedés igen - 

Karcagi-I. cs. 2+905 793271 211641 híd közlekedés igen - 

Karcagi-I. cs. 5+775 792064 214220 híd közlekedés igen - 

Karcagi-I. cs. 6+158 791915 214574 híd közlekedés igen - 

Karcagi-I. cs. 7+940 793233 215620 híd közlekedés igen - 

Karcagi-I. cs. 7+960 793241 215650 zsilip vízkormányzás igen - 

Karcagi-I. cs. 8+765 793057 216419 híd közlekedés igen - 

Karcagi-I. cs. 10+011 792652 218246 híd közlekedés igen - 

Karcagi-I. cs. 12+050 793156 219453 híd közlekedés igen - 

Karcagi-I. cs. 12+765 793509 220072 híd közlekedés igen - 

Karcagi-I. cs. 12+810 793508 220121 híd közlekedés igen - 

Karcagi-I. cs. 12+860 793498 220227 híd közlekedés igen - 

Karcagi-I. cs. 13+820 793194 221081 híd közlekedés igen - 

Karcagi-I. cs. 14+646 792932 221863 híd közlekedés igen - 

Karcagi-I. cs. 15+305 793002 222650 iker zsilip vízkormányzás igen - 

Karcagi-I. cs. 15+564 794053 223259 áteresz közlekedés igen - 

Karcagi-I. cs. 17+175 795029 224186 híd közlekedés igen - 

Karcagi-I. cs. 19+480 796097 224865 híd közlekedés igen - 

Karcagi-I. cs. 20+067 796625 225187 zsilip vízkormányzás igen - 

Karcagi-I. cs. 20+882 797045 225861 híd közlekedés igen - 

Karcagi-I. cs. 22+362 797936 227015 áteresz közlekedés igen - 

4.2.3. Mederrendezés: nincs a víztesten 

4.2.4. Partvédelem: 

Vízfolyás Helye (km-km) Célja Ideje Anyaga 

Karcagi-I. cs. 12+090–12+355 
parterózióval 

szembeni védelem 
2000 kő 
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4.2.5. Töltések, depóniák: depóniák 

Vízfolyás Hely (km-km, jp/ bp) Elhelyezkedése 

(partéltől való távolság, 

m) 

Magassága (m) 

Karcagi-I. cs. 
jobb és bal part 

0+000–23+024 
0 0,4–1,5 

Karcagi-I. cs. jp. 6+150–7+940 8 0,5 

Karcagi-I. cs. jp. 8+000–11+000 4 1 

4.2.6. Mederszabályozás: nincs a víztesten  

4.2.7. Mederkotrás 

Vízfolyás Hely (km-km) Célja Gyakoriság 

Karcagi-I. cs. 10+000-13+000 mederfenntartás (kotrás) 2-3 évente 

Karcagi-I. cs. 0+000–23+024 vízlevezető-képesség fenn-

tartása (növényzet irtása) 

évente 

 

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: 

 

01 1000 km 2-nél kisebb vízgy űjtőn lévő elzárás:   0+004, 15+305 

21 Duzzasztott szakasz   0+000–15+305 

31 A hullámtér szélessége nem megfelel ő   0+000–23+024 

33 A zonáció hiányzik vagy hiányos   0+000–23+024 

34 A növényzet irtása rendszeres és nem szelektív   0+000–23+024 

35 Trapézmeder   8+100–23+024 

43 A meder egyenes, nincsenek váltakozó sebesség ű terek  0+000–23+024 

51 Nem fenntartó jelleg ű kotrás   0+000–23+024 

72 Az év több mint 50%-ában jelent ős vízbevezetés   0+000–14+000 

76 Vízbevezetés miatt a vízjárás szignifikánsan meg változott   0+000–15+305 

 

A hidromorfológiai kockázatosság okai: 
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1. A torkolati zsilip nem mindig nyitott állapotú, így nem mindig átjárható az él őlények 
számára, illetve jelent ős visszaduzzasztást okoz, mind az elzárás, mind a b efogadó. A 
visszaduzzasztott szakasz kb. 15 km. 

2. A hullámtér szélessége az egész víztest mentén n em megfelel ő. 

3. A víztest teljes hosszán a zonáció hiányos, vagy  teljesen hiányzik. Itt mindenképp szük-
séges megfelel ő védősáv, illetve növényzet kialakítása, telepítése. 

4. A víztest 8+100–23+024 km közötti szakaszára a t rapézmeder alak jellemz ő. 

5. A víztest jelent ős része egyenesek és kis sugarú ívekb ől áll, így nem alakulnak ki válto-
zó sebesség ű áramlási terek. 

6. Nyáron kisvízi id őszakban ismétl ődő vízkészlet problémák alakulnak ki, mivel a víztest  
két tápláló forrása, a belvíz, illetve a 13+586 km szelvénybe érkez ő tisztított szennyvíz. 
Ez jelent ős vízmin őségi problémákat is okoz. 

7. A víztest egész hosszában depóniával határolt. 

 

4.3 Pontszerű szennyezőforrások számbavétele 

Terhelés (kg/év) 
Sor-

szám 

Víztestet 

alkotó 

vízfolyás neve 

Forrás 

helye 

(km) 

EOVy EOVx 
Mennyiség 

(m³/d) 

Jel-

leg 

Tisz-

títás 
KOIps BOI5 öN öP 

1 Karcagi-I. cs. bp 13+586 793222 221018 3 430 K H 47576 6260 18029 4031 

 

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. Karcag városi szennyvíztisztító telep (Nagykun V íz- és Csatornam ű Kft., HB/1396) 

 

4.4 Diffúz szennyezőforrások számbavétele, a területhasználat bemutatása 

Diffúz szennyező hatások: NA 

 

4.5 Egyéb emberi hatások számbavétele 

4.5.1. Mederbeli vízhasználatok, hasznosítás: nincs a víztesten  
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4.5.2. Üzemi vízminőségi kárelhárítási tervek számbavétele 

Víztestet 

alkotó 

vízfolyás neve 

potenciális 

forrás helye 

(jp/bp km) 

EOVy EOVx Üzem megnevezése Iparági 

besorolás 

Karcagi-I. cs.  789479 217963 DATE Karcagi Kutató Intézet gázolajtároló tar-

tály 

Karcagi-I. cs.  792434 218646 MOL Karcag Gyarmati úti üzem-

anyagtöltő állomás 

üzemanyagtöltő 

Karcagi-I. cs.  792185 218887 Orientspeed Kft. üzemanyagtöltő 

Karcagi-I. cs.  790439 219433 Karcag TESCO GLOBÁL Áruhá-

zak Rt. 

üzemanyagtöltő 

állomás 

Karcagi-I. cs.  792625 219996 KOVI-GUMI Kft. gépkocsimosó 

Karcagi-I. cs.  792851 220013 Karcag CUMAN-OLEUM üzem-

anyagtöltő állomás 

üzemanyagtöltő 

Karcagi-I. cs.  793343 220976 Karcag Városi szennyvíztisztító 

telep 

szennyvíztisztító 

Karcagi-I. cs.  791610 221038 Karcag Tűzoltóság üzemanyagtöltő 

Karcagi-I. cs.  791635 221069 Karcag Madarasi úti OMV 

üzemanyagtöltő állomás 

üzemanyagtöltő 

Karcagi-I. cs.  790650 221147 Karcag Jászkun VOLÁN Rt. üzemanyagtöltő 

Karcagi-I. cs.  794174 221176 Karcag Települési szilárdhulla-

dék lerakó 

hulladéklerakó 

Karcagi-I. cs.  790975 221504 MOL Karcag Madarasi úti üzem-

anyagtöltő állomás 

üzemanyagtöltő 

Karcagi-I. cs.  790623 222013 AGRO-PETROL Kft. üzemanyagtöltő 

 


