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1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

1.1. A víztest neve: Mirhó-Gyolcsi-csatorna 

1.2. A víztest VOR kódja: AEP805 

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

1.4. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírás: 16 Síkvidéki - meszes - közepes-finom -
kicsi és kis esés ű vízgyűjtőjű típushoz hasonló csatorna 

1.5. Víztest kategóriája: erősen módosított  

1.6. A vizsgált víztest határai (km): 0+000-8+511 

1.7. A víztest befogadója (víztest név, fkm): Tisza Kiskörét ől Hármas-Körösig 401,160 

1.8. Alegység kódja, neve: 2-18 Nagykunság 

1.9. Részvízgyűjtő kódja, neve: 2 Tisza 

1.10. Közvetlenül a víztesthez tartozó vízgyűjtő kiterjedése (km2): 90,137 

1.11. A víztest zárószelvénye fölötti teljes vízgyűjtő kiterjedése (km2): 90,137 

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

A Mirhó-Gyolcsi-csatorna egy 90,1 km 2 vízgyűjtő-terület ű belvízöblözet f őgyűjtő csatornája, 
gravitációs és szivattyús levezetése is biztosított . A meder természetes vonulatban halad, 
mederesése 0,21–0,8‰ között van. A belvízcsatorna 8 2,50 - 88,20 mBf magassági tartomány 
között helyezkedik el. A víztest teljes hosszában J ász-Nagykun-Szolnok megye területén 
helyezkedik el. 

A belvízcsatorna befogadója a Tisza 401,160 fkm sze lvénye (bal part 139+583 tkm), torkolati 
gravitációs kiépítése 2,50 m 3/s, szivattyús 2,90 m 3/s. 

A csatorna igénybevétele többcélú, a keletkezett be lvizek befogadásán és elvezetésén túl 
jelent ős öntöz ővíz szállítására is alkalmas. 

Vízkivételi lehet őség a Nagykunsági-f őcsatorna 7+233 km szelvényében lév ő vízkivételi m ű-
tárgyon van, a Mirhó-Gyolcsi összeköt őcsatornán keresztül. 

Tekintettel arra, hogy a csatorna a keletkezett bel vízbefogadáson túl, a Nagykunsági-
főcsatorna szivárgó vizének, valamint az Abádszalók-K unhegyes térségi szennyvíztisztító 
telep, és a pusztataskonyi Szociális Otthon tisztít ott szennyvizének is befogadója, valamint 
öntözési funkciója is van, gyakorlatilag az év mind en időszakában, változó mértékben vízzel 
telt. Ebb ől adódóan a vízinövényzettel való ben őttség – nád, sás, gyékény – nagymérték ű, 
mely a teljes mederhosszra jellemz ő. Fentiekb ől következik, hogy a csatorna feliszapolódá-
sa az átlagosnál gyorsabban bekövetkezhet. 

A mederrézs ű állapota jó, becsúszások elfajulások nem jellemz őek. 
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A 4+200-6+094 km szelvények között a csatorna nyomv onala magas terepvonulaton halad, a 
nagy bevágás miatt a meder karbantartása (vizes sze lvény) a jelenleg rendelkezésre álló 
karbantartó eszközök használatával nem lehetséges.  

A csatornán lév ő műtárgyak állapota általában megfelel ő, feliszapoltságuk általában 30 cm. 

A vízgy űjtő terület dönt ően alföldi sík terület, régi vízjárások vonulataiva l, talajadottságait 
tekintve rossz vízvezet őképesség ű kötött réti agyag és szikes területek váltakoznak.  Észa-
kon a Tisza-tó bal part árvízvédelmi töltése, nyuga ton a 060b Ledencei és a 060c Tólaposi 
belvízöblözetek, délen Gyenda-Tiszab ői belvízrendszer 060d belvízöblözete, keleten pedig  a 
059 Örvényabádi belvízrendszer és a Kakati belvízöb lözetek vízválasztói határolják. 

A vízest vízgy űjtője jellemz ően közepesen belvízveszélyes. 

A víztest közvetlen Tiszabura-Pusztataskony települ ést érinti. Mélyfekvés ű elhelyezkedése 
miatt belvízveszélyeztetett Tiszabura és Pusztatask ony és közvetlen külterületük a Dr. Pálfai 
Imre által készített belvíz veszélyeztetettségi mut ató alapján a közepesen, ill. mérsékelten 
belvízveszélyes kategóriába tartoznak. Bels ő régi vízelvezet ő rendszere részben kiépített. 

A csatorna jelenlegi állapot mellett részben tudja biztosítani a keletkezett vizek befogadását, 
a főbefogadóba történ ő gravitációs, vagy szivattyús bevezetést. A vízelve zető szelvény to-
vábbi növényzet-s űrűség növekedése a jelenlegi vízszállító-képesség, te ljesít ő-képesség 
hátrányos csökkenést eredményezheti. 

A vízgy űjtő területen mesterséges belvíztározó nincs, belvíztá rozásra, vízvisszatartásra a 
mélyebb fekvés ű területeken – mint természetes víztározókban – van  lehetőség, figyelembe 
véve a víztestet ér ő tisztított szennyvízterhelést. 

A vízestet érinteni fogja a Vásárhelyi Terv Továbbf ejlesztése projekt keretében létesítend ő 
Nagykunsági árvízi tározó. 

1.13. Érintett települések felsorolása: Abádszalók, Kunhegyes, Tiszagyenda, Tiszaroff, 
Tiszabura-Pusztataskony 

1.14. Érintett felszín alatti víztestek: 

Felszín alatti víztest 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: 

 

 

2 HIDROLÓGIAI JELLEMZŐK 

2.1. Vízszintingadozás: 95 cm  

Állomás LKV LNV 

szelvényszám (km) (cm) 

0+000 35 130 

2.2. Vízhozam:  

Állomás LKQ KÖQ LNQ KKQ KNQ 

szelvényszám (km) (m3/s) 

0+000 0,4 2,5 NA NA NA 

2.3. Mesterséges vízkormányzások esetén jellemző vízforgalom: 

Nincs vízátvezetési lehet őség a Mirhó-Gyolcsi csatornából. 
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2.4. Vízsebesség LKQ és KÖQ idején: 

Állomás Szelvény középsebesség 

LKQ KÖQ szelvényszám (km) 

(m/s) 

0+000 NA 0,3 

2.5. Vízszintesés (cm/km): 9,05 

2.6. Vízmélység KKV, KÖV és KNV esetén: 

Állomás Átlagos vízmélység 

KKV KÖV KNV szelvényszám 
(km) (cm) 

0+000 35 80 130 

2.7. Befogadó duzzasztó hatása: 

A befogadó magas vízállása esetén a torkolati zsili pet zárni szükséges. A torkolati zsilip le-
zárása a csatorna 7+000 km szelvényéig visszaduzzas ztást okoz. Ezen a szakaszon van le-
hetőség medertározásra, ameddig a gravitációs bevezetés  biztosíthatóvá válik. 

2.8. Vízjárás:  

A csatorna teljes hosszban mesterséges hatásra álla ndó (vonatkozó jogszabály szerint 
„id őszakos”), vízjárása mesterségesen befolyásolt. 

 

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) 

Mirhó-Gyolcsi-
csatorna 

0+000–8+511 trapéz trapéz agyagos 
iszap 

2 3 10 

3.1.1. Terep lejtési viszonyai (‰): NR 

3.1.2. Meder folytonossága: igen  

3.1.3. Magaspart: NR 

3.1.4. Hordalék szemcsemérete, hozama: NA 

3.1.5. Üledék vastagsága (cm): 15 

3.1.6. Mederfeltöltődés (cm/év): 1-2 

3.1.7. Medersüllyedés: nem  
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3.1.8. Meder kanyargóssága (a tényleges hossz / végpontok között távolság): 8,511 km / 6,598 
km = 1,29 

3.1.9. Meder benőttsége: 

Víztestet alkotó 

vízfolyás neve 

Szakasz (km-km) Meder  

benőttsége (%) 

A mederben lévő 

növényzet fajtája 

Mirhó-Gyolcsi-csatorna 0+000–6+150 0 hínár 
Mirhó-Gyolcsi-csatorna 6+150– 8+511 30 hínár 
Mirhó-Gyolcsi-csatorna 0+000–2+230 0 sás-nád 
Mirhó-Gyolcsi-csatorna 2+230–4+460 60 sás-nád 
Mirhó-Gyolcsi-csatorna 4+460–8+511 100 (a vízszélen 2-2 m szé-

lességben) 

sás-nád 

Mirhó-Gyolcsi-csatorna 0+050–4+460 40 fa, cserje 
Mirhó-Gyolcsi-csatorna 4+460–8+511 0 fa, cserje 

 

3.2 Hullámtér, parti sáv jellemzése 

3.2.1. Hullámtér szélessége: Nincs hullámtéri szakasz. 

3.2.2. Használat jellege:  

0+000 – 8+511 km között a parti sáv fenntartása a v ízfolyás medrével együtt történik. A 
Mirhó-Gyolcsi-csatorna parti sávjában mez őgazdasági hasznosítás nem történik. 

3.2.3. Parti sávot jellemző növényzet típusa:  

Fás-cserjés jellemz ő: 10% 

Nádas-gyékényes, gyomtársulás együttes el őfordulása jellemz ő: 85% 

Cserjés vegetáció el őfordulása jellemz ő: 60% 

  

1. kép: Mirhó-Gyolcsi-csatorna  
0+352 km szelvény feletti szakasza  

 2. kép: Mirhó-Gyolcsi-csatorna  
4+468 km szelvény feletti szakasza  
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3. kép: Mirhó-Gyolcsi-csatorna  
6+800 km szelvény feletti szakasza 

 4. kép: Mirhó-Gyolcsi-csatorna  
7+200 km szelvény feletti szakasza 

3.2.4. Fenntartás gyakorisága:  

2 évente egy alkalommal, anyagi lehet őségek függvényében, valamint a közép- és nagyvízi 
mederben található vízfolyási akadályt képz ő növények irtása szükség szerint. 

A rendszeres növényirtás keretében csak a nád-sás e ltávolítása jellemz ő. 

A belvízcsatorna mentén a járóutak kaszálása, gazta lanítása éves szinten szükséges. 

 

 

 



Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 

Mirhó-Gyolcsi-csatorna (AEP805) 

 

 

1-3. melléklet Víztest adatlap  – 7 – 
 

 

4 AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI 

4.1 Vízhasználatok, vízforgalom (2006. évre vonatkozóan) 

4.1.1. Vízkivétel, vízátvezetés: 

Vízfolyás 

neve 

Vízkivétel / 

vízátveze-

tés helye 

EOVy EOVx Engedélyes 

megnevezése 

Vízkivétel / 

vízátvezetés 

célja 

Időszakos-

ság 

Engedé-

lyezett 

vízsugár 

(l/s) 

Engedélye-

zett vízmeny-

nyiség 

(m3/év) 

Tényleges 

vízmeny-

nyiség 

(m3/év) 

Vizikönyvi 

szám 

Mirhó-Gyolcsi-cs. jp 2+000–

2+300 

760694 236113 Tiszaburai Mg Szövetkezet öntözés igen 54 20 000 0 T/4131 

Mirhó-Gyolcsi-cs. bp 4+300–

4+600 

762181 234938 Tiszaburai Mg Szövetkezet öntözés igen 54 20 000 0 T/4131 

 
vízkivétel helye:  vízkivétel célja:  
szelvényszám megadása (km) és - ivóvíz - halastó/horgásztó 

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

 - ipar - rekreáció 
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4.1.2. Vízbevezetés: 

Vízfolyás neve Vízbeveze-

tés helye 

EOVy EOVx Engedélyes megnevezése Bevezetett 

víz jellege 

Idősza-

kosság 

Engedélyezett 

vízmennyiség 

(m3/év) 

Tényleges víz-

mennyiség 

(m3/év) 

vízikönyvi

szám 

Mirhó-Gyolcsi-cs. 0+052 jp 760809 237643 KÖTI-KÖVIZIG 
(Mirhó-Gyolcsi-I. mellékcs.) 

bv I   
T/3012 

Mirhó-Gyolcsi-cs. 2+239 jp 760732 236056 Mirhó-Kisfoki Vízgazdálkodási Társulat 
(Mirhó-Gyolcsi III./1. cs.) 

bv I   
 

Mirhó-Gyolcsi-cs. 2+432 bp 760796 235954 Tópart Otthon kszv N 8985  
T/1532 
T/5708 

Mirhó-Gyolcsi-cs. 3+315 jp 761311 235201 KÖTI-KÖVIZIG 
(Mirhó-Gyolcsi-V. cs.) 

bv I   
T/5310 
T/3012 

Mirhó-Gyolcsi-cs. 4+252 jp 762156 235093 KÖTI-KÖVIZIG 
(Mirhó-Gyolcsi-VI. cs.) 

bv I   
T/3012 

Mirhó-Gyolcsi-cs. 1+031 jp 763057 235285 KÖTIKÖVIZIG 
(Mirhó-Gyolcsi-VI-1. cs.) 

bv I   
T/3961 
T/3012 

Mirhó-Gyolcsi-cs. 6+133 bp 762918 233457 Mirhó-Kisfoki Vízgazdálkodási Társulat 
(Mirhó-Gyolcsi-VII. cs.) 

bv I   
T/3012 
T/6349 

Mirhó-Gyolcsi-cs. 8+353 bp 763600 231822 Mirhó-Kisfoki Vízgazdálkodási Társulat 
(Mirhó-Gyolcsi-X. cs.) 

bv I   
T/3012 
T/6349 

Mirhó-Gyolcsi-cs. 8+511 763693 231777 Mirhó-Gyolcsi összekötőcs. kszv N   
T/3012 
T/6349 
II./1239 

Mirhó-Gyolcsi-cs. 2+066 bp 765775 232180 Mirhó-Kisfoki Vízgazdálkodási Társulat 
(XII. csatorna) 

bv I   
T/6349 
T/3012 
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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) 

Mirhó-Gyolcsi-cs. 0+210 237527 760767 híd közlekedés igen - 

Mirhó-Gyolcsi-cs. 0+352 237414 760750 közúti híd közlekedés igen - 

Mirhó-Gyolcsi-cs. 2+219 236075 760712 híd közlekedés igen - 

Mirhó-Gyolcsi-cs. 4+468 234883 762190 közúti híd közlekedés igen - 

Mirhó-Gyolcsi-cs. 8+413 231768 763696 híd  közlekedés igen - 

Mirhó-Gyolcsi-cs. 8+453 232421 763355 áteresz  közlekedés igen - 

4.2.3. Mederrendezés: nincs a víztesten 

4.2.4. Partvédelem: 

Vízfolyás Helye (km-km) Célja Ideje Anyaga 

Mirhó-Gyolcsi-cs. 0+000 – 8+511 parterózióval 

szembeni védelem 

NA földmű 

növénytakaróval 

4.2.5. Töltések, depóniák: nincs a víztesten  

4.2.6. Mederszabályozás: nincs a víztesten  

4.2.7. Mederkotrás 

Vízfolyás Hely (km-km) Célja Gyakoriság 

Mirhó-Gyolcsi-cs. 5+000 – 6+000 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: 

 

01 1000 km 2-nél kisebb vízgy űjtőn lévő elzárás: 0+000 

33 A zonáció hiányzik vagy hiányos 0+000–8+511 
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35 Trapézmeder 0+000–8+511 

43 A meder egyenes, nincsenek váltakozó sebesség ű terek  

53 Nem megfelel ő hosszt érint ő kotrás 0+000–8+511; 

76 Vízbevezetés miatt a vízjárás szignifikánsan meg változott 0+000–8+511 

 

A hidromorfológiai kockázatosság okai: 

1. A befogadó magas vízállása esetén a torkolati zs ilipet zárni szükséges. A torkolati 
zsilip lezárása a csatorna 7+000 km szelvényéig vis szaduzzasztást okoz. 

2. A zonáció hiányos a 0+000 – 8+511 km szelvények között. 

3. A víztest 0+000 – 8+511 km szakaszai között a tr apézmeder alak a jellemz ő. 

 

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 Mirhó-Gyolcsi-cs. 2+432 760796 235954 30 K B 809 135 523 97 

2 Mirhó-Gyolcsi-cs. 8+511 763693 231777 1010 K B 1203 20050 14717 3312 

 

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. Tópart Otthon kommunális szennyvíztisztító Tisza bura-Pusztataskony 

2. Abádszalók-Kunhegyes kistérségi szennyvíztisztít ó (Mirhó-Gyolcsi összeköt őcsatorna)  

 

4.4 Diffúz szennyezőforrások számbavétele, a területhasználat bemutatása 

Diffúz szennyező hatások: NA 
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4.5 Egyéb emberi hatások számbavétele 

4.5.1. Mederbeli vízhasználatok, hasznosítás: nincs a víztesten  

4.5.2. Üzemi vízminőségi kárelhárítási tervek számbavétele 

Víztestet 

alkotó vízfo-

lyás neve 

potenciális 

forrás helye 

(jp/bp km) 

EOVy EOVx Üzem megnevezése Iparági 

besorolás 

Mirhó-Gyolcsi-cs.  765626 232648 Abádszalók-Kunhegyes kistér-

ségi szennyvíztisztító 

szennyvíztisztító 

Mirhó-Gyolcsi-cs.  766485 232970 Abádszalók META Kft. sertéstelep 

Mirhó-Gyolcsi-cs.  766237 233010 Abádszalók META Kft. üzemanyagtöltő 

 


