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1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

1.1. A víztest neve: Nagyfoki-I. csatorna 

1.2. A víztest VOR kódja: AEP829 

1.3. A víztestet alkotó vízfolyás (ok) neve: Nagyfoki-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+000-16+130 

1.7. A víztest befogadója (víztest név, km): Tiszaderzsi-csatorna 8+750 

1.8. Alegység kódja, neve: 2-18 Nagykunság 

1.9. Részvízgyűjtő kódja, neve: 2 Tisza 

1.10. Közvetlenül a víztesthez tartozó vízgyűjtő kiterjedése (km2): 137,237 

1.11. A víztest zárószelvénye fölötti teljes vízgyűjtő kiterjedése (km2): 137,237 

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

A víztest vízgy űjtőjét Ny-on és ÉNy-on a Tisza bal parti árvédelmi töl tése, É-on Tiszaörsig a 
Tiszafüredi-f őcsatorna, K-en Tiszaörst ől Kunmadarasig a Tiszafüredi-f őcsatorna, DNy-on 
Tiszaderzs-Abádszalók m űút Tisza bal parti árvédelmi töltés határolja. 

A 059 Örvényabádi belvízrendszer f őgyűjtő csatornája. Kiszáradó jelleg ű, időszakos víztest. 
Teljes hosszban Jász-Nagykun-Szolnok megye területé n helyezkedik el. 

A befogadó Tiszaderzsi-csatorna torkolati kapacitás a 2,57 m3/s. A jelent ős nagyságú víz-
gyűjtőterület, a kis esés és a csatorna funkciója miatt a  víztest 3+750 km szelvényében egy 
esésnövel ő szivattyútelep, a Zsilai szivattyútelep lett kiépí tve, melynek kapacitása 2,34 m 3/s. 

Domborzati viszonyokból adódóan kis esés ű a csatorna, mely igen lassú vízelvezetést biz-
tosít magas csatornaszint mellett is. A meder termé szetes vonulatban halad, átlagos me-
deresése 0,04‰. A belvízcsatorna 83,00–86,80 mBf ma gassági tartomány között helyezkedik 
el. 

A Nagyfoki-I. csatornának a belvízrendszeren belül kiemelt feladata van, szerves egységet 
alkot az öblözet többi csatornájával (Nagyfoki-II.,  Nagyfoki-I-II. összeköt ő, Nagyfoki-I-8, 
Tiszaderzsi-3., Érf űi belvízcsatornák). 

A vízgy űjtőterületen jelent ős nagyságú területen komplex meliorációs munkát vég ezték el 
(felszíni és felszín alatti - drénezés - vízrendezé ssel együtt), mely a csatorna terhelését fo-
kozza. Belvízi kiépítettsége megfelel ő, lassú vízmozgása miatt a vízinövényzet (els ősorban 
nád, sás, gyékény) fokozott elszaporodásával kell s zámolni. 
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Hosszirányú átjárhatósága a teljes hosszban biztosí tott, kivéve a Zsilai szivattyútelep üze-
me esetén. 

A kis esés és a nagyszámú mellékcsatornák által szá llított esetenkénti nagyobb vízhozam, a 
vízgyűjtőterületen lév ő halastavak belvízi helyzet idején történ ő lecsapolása esetén, foko-
zott terhelést jelentenek az egész rendszerre nézve . 

A vízgy űjtőterületen mesterséges tározási lehet őség nincs, belvíztározásra, vízvisszatartás-
ra a mélyebb fekvés ű területeken – mint természetes víztározókban – van  lehetőség. 

1.13. Érintett települések felsorolása: Kunmadaras, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, 
Tiszaszentimre, Tiszasz őlős, Tiszaörs 

1.14. Érintett felszín alatti víztestek: 

Felszín alatti víztest típusa Név Kódszám 

Sekély porózus  Jászság, Nagykunság sp.2.9.2 

Porózus hideg Sajó-Takta-völgy, Hortobágy p.2.8.2 

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: 100 cm  

Állomás LKV LNV 

szelvényszám (km) (cm) 

3+770 75 175 

2.2. Vízhozam:  

Állomás LKQ KÖQ LNQ KKQ KNQ 

szelvényszám (km) (m3/s) 

3+770 0,52 5,16 NA NA NA 

2.3. Mesterséges vízkormányzások esetén jellemző vízforgalom: 

Nincs vízátvezetési lehet őség a Nagyfoki-I. csatornából. 

2.4. Vízsebesség LKQ és KÖQ idején: 

Állomás Szelvény középsebesség 

LKQ KÖQ szelvényszám (km) 

(m/s) 

3+770 NA 0,3 

2.5. Vízszintesés (cm/km): 7,32 

2.6. Vízmélység KKV, KÖV és KNV esetén: 

Állomás Átlagos vízmélység 

KKV KÖV KNV szelvényszám (km) 

(cm) 

3+770 70 130 175 

2.7. Befogadó duzzasztó hatása: 

A befogadó a domborzati viszonyokból adódóan kis es ésű csatorna, mely igen lassú vízel-
vezetést biztosít magas csatornaszint mellett is. 

2.8. Vízjárás:  

A csatorna az ide vonatkozó jogszabály szerint kisz áradó, id őszakos jelleg ű víztest. 
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1. kép: Nagyfoki-I. csatorna 13+599 km szelvénye (Nagyfoki- 3-14 cs. becsatlakozása) 

 

3 HIDROMORFOLÓGIAI JELLEMZŐK 

3.1 Mederviszonyok 

Meder alakja Víztestet 
alkotó 
vízfolyás 
neve 

Szakasz 
(km-km) engedé-

lyezett 
tényle-

ges 

Meder 
anya-

ga 

Kisvízi 
meder 
széles-

sége (m) 

Középvízi 
meder 
széles-

sége (m) 

Meder-
esés 

(cm/km) 

Nagyfoki-I. cs. 0+000–16+130 trapéz trapéz agyagos 
iszap 

3 4 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: NA 

3.1.5. Üledék vastagsága: 

Víztestet alkotó vízfolyás neve Szakasz (km-km) Üledék vastagsága (cm) 

Nagyfoki-I. csatorna 0+000–3+994 15-20 

Nagyfoki-I. csatorna 3+994–16+130 30-40 

3.1.6. Mederfeltöltődés (cm/év): 1-2 

3.1.7. Medersüllyedés: nem  



Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 

Nagyfoki-I. csatorna (AEP829) 

 

 

1-3. melléklet Víztest adatlap  – 5 – 
 

 

3.1.8. Meder kanyargóssága (a tényleges hossz / végpontok között távolság): 16,130 km/ 
10,400 km = 1,55 

3.1.9. Meder benőttsége: 

Víztestet alkotó 

vízfolyás neve 

Szakasz (km-km) Meder  

benőttsége (%) 

A mederben lévő 

növényzet fajtája 

Nagyfoki-I. csatorna 0+000 – 3+994  hínár 

Nagyfoki-I. csatorna 7+443 – 16+130  hínár 

Nagyfoki-I. csatorna 0+000 – 3+994  sás-nád 

Nagyfoki-I. csatorna 3+994 – 7+443 100 sás-nád 

Nagyfoki-I. csatorna 7+443 – 16+130  sás-nád 

Nagyfoki-I. csatorna 0+000 – 16+130 0 fa, cserje 

 

     

2. és 3. kép: Náddal, gyékénnyel s űrűn benőtt mederszakaszok a csatornán  

 

3.2 Hullámtér, parti sáv jellemzése 

3.2.1. Hullámtér szélessége: nincs hullámtér  

A víztest teljes hosszán nyílt ártér jellemz ő; csak rendkívüli belvíz esetén kerülhet elöntésre 
a környez ő terület. 

3.2.2. Használat jellege: 

A víztest teljes hosszán a parti sáv fenntartása a vízfolyás medrével együtt történik. 
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4. kép: Út, illetve mez őgazdasági hasznosítás a csatorna partján  

 

3.2.3. Parti sávot jellemző növényzet típusa: 

Parti sávban a gyomtársulás nem jellemz ő. 

Parti sávban a nádas-gyékényes vegetáció nem jellem ző. 

Parti sávban a cserjés vegetáció a víztest jobb és bal partján el őfordulása jellemz ő (30%, 
(7+443–11+995 km és 14+200–15+200 km között) 

3.2.4. Fenntartás gyakorisága:  

2 évente egy alkalommal a közép- és nagyvízi mederb en található vízfolyási akadályt képz ő 
növényzet 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. 
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4 AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI 

4.1 Vízhasználatok, vízforgalom (2006. évre vonatkozóan) 

4.1.1. Vízkivétel, vízátvezetés: 

Vízfolyás 

neve 

Vízkivétel / 

vízátvezetés 

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 

Nagyfoki-I. cs. 2+730 jp 774224 240972 Urbán Zsolt öntözés igen 90 49600 0 T/6272 

Nagyfoki-I. cs. 9+265 bp 779748 241066 Nagy Zoltán 

(Nagyfoki-I-8. csatorna) 

halastó igen 340/10 60000  T/5721 

 
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 

Vízbevezetés 

helye 

EOVy EOVx Engedélyes megnevezése Bevezetett 

víz jellege 

Idősza-

kosság 

Engedélyezett 

vízmennyiség 

(m3/év) 

Tényleges víz-

mennyiség 

(m3/év) 

vízikönyvi

szám 

Nagyfoki-I. cs. 3+812 bp 775194 240950 KÖTI-KÖVIZIG 

(Nagyfoki-I-8. csatorna) 

bv, hv igen   T/3139 

Nagyfoki-I. cs. 3+990 776307 241109 (Meliorációs csatorna) bv igen    

Nagyfoki-I. cs. 4+010 775310 241131 (Meliorációs csatorna) bv igen    

Nagyfoki-I. cs. 4+894 bp 776126 241348 (Meliorációs csatorna) bv igen    

Nagyfoki-I. cs. 7+443 jp 778224 241963 Mirhó-Kisfoki Vízgazdálkodási Társulat 

(Nagyfoki-I-II. ök. csatorna) 

bv igen   T/3267 

Nagyfoki-I. cs. 8+805 bp 779345 241246 Mirhó-Kisfoki VGT (Nagyfoki-I-16. cs.) bv igen    

Nagyfoki-I. cs. 9+792 jp 780390 241018 Mirhó-Kisfoki VGT (Nagyfoki-I-17. cs.) bv igen    

Nagyfoki-I. cs. 10+930 bp 781410 240910 Mirhó-Kisfoki VGT (Nagyfoki-I-18. cs.) bv, hv igen   T-I/2163 

Nagyfoki-I. cs. 13+599 bp 783218 242621 Mirhó-Kisfoki VGT (Nagyfoki-3-14. cs.) bv igen   T/3267 

Nagyfoki-I. cs. 13+952 jp 782243 241471 Mirhó-Kisfoki VGT (Nagyfoki-3-6-2. cs.) bv, hv igen   T/4038 

 

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) 

Nagyfoki-I. cs. 1+196 773291 240472 áteresz közlekedés igen - 

Nagyfoki-I. cs. 2+537 774416 241043 áteresz közlekedés igen - 

Nagyfoki-I. cs. 3+270 774717 241052 áteresz közlekedés igen - 

Nagyfoki-I. cs. 3+750 775168 240948 esésnövelő sztp esés növelés igen - 

Nagyfoki-I. cs. 3+770 775174 240952 tiltó vízkorm. igen - 

Nagyfoki-I. cs. 3+840 775207 240978 áteresz közlekedés igen - 

Nagyfoki-I. cs. 3+994 775307 241109 áteresz közlekedés igen - 

Nagyfoki-I. cs. 4+853 776109 241335 áteresz közlekedés igen - 

Nagyfoki-I. cs. 5+370 776555 241603 áteresz közlekedés igen - 

Nagyfoki-I. cs. 6+174 778050 242194 áteresz közlekedés igen - 

Nagyfoki-I. cs. 7+219 778035 242022 tiltó vízkorm. igen - 

Nagyfoki-I. cs. 8+270 778988 241625 áteresz közlekedés igen - 

Nagyfoki-I. cs. 11+955 782248 241475 áteresz közlekedés igen - 

Nagyfoki-I. cs. 13+770 783264 242715 áteresz közlekedés igen - 

Nagyfoki-I. cs. 13+998 783519 243159 áteresz közlekedés igen - 

Nagyfoki-I. cs. 16+030 783420 244543 áteresz közlekedés igen - 
 

 

5. kép: Nagyfoki-I. csatorna 3+270 km szelvény alatti szaka sza 
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6. kép: Nagyfoki-I. csatorna 3+750 km szelvénye (Zsilai szi vattyútelep)  

 

4.2.3. Mederrendezés: nincs a víztesten 

4.2.4. Partvédelem: 

Vízfolyás Helye (km-km) Célja Ideje Anyaga 

Nagyfoki-I. cs. 0+000 – 16+130 parterózióval 

szembeni védelem 

NA földmű 

növénytakaróval 

Nagyfoki-I. cs. 3+755 – 3+850 parterózióval 

szembeni védelem 

NA sejtidom burkolat 

Nagyfoki-I. cs. 3+850 – 3+996 parterózióval 

szembeni védelem 

NA gavallér elem 

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 

Nagyfoki-I. cs. 0+000 – 3+770 Vízfolyási akadály 

eltávolítása 

Szükség szerint az anyagi 

lehetőségek függvényében 

Nagyfoki-I. cs. 4+800 – 16+000 Vízfolyási akadály 

eltávolítása 

Szükség szerint az anyagi 

lehetőségek függvényében 
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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: 

 

33 A zonáció hiányzik vagy hiányos   0+000 – 16+130  

34 A növényzet irtása rendszeres és nem szelektív  0+000 – 16+130 

35 Trapézmeder  0+000 – 16+130 

43 A meder egyenes, nincsenek váltakozó sebesség ű terek 0+000 – 1+700 

53 Nem megfelel ő hosszt érint ő kotrás  0+000 – 16+130 

 

A hidromorfológiai kockázatosság okai: 

1. A 3+812 km szelvényben lév ő ikertiltós m űtárgy zárásakor a fels ő szakaszon vissza-
duzzasztás keletkezik. 

2. A szükséges víztestet kísér ő zonáció hiányzik a víztest teljes hosszában.  

3. A növényzet irtása nem szelektív a 0+000 – 16+13 0 km szelvények között. 

 

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 Nagyfoki-I. cs. bp 3+812 775194 240950  M Tn     

2 Nagyfoki-I. cs. bp 10+930 781410 240910 58 500 m3/év K hv Tn     

 

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. halastavak lecsapolóvizei (Nagyfoki-I-8. csatorn a) 

2. Tiszaörsi strand használtvize (Nagyfoki-I-18. cs atorna) 
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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  

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 

Nagyfoki-I. 

csatorna 

 776375 238804 TISZAFÜRED-COOP Rt. üzem-

anyagtöltő állomás 

(Tiszaszentimre) 

üzemanyagtöltő 

Nagyfoki-I. 

csatorna 

 783440 241817 TISZAFÜRED-COOP Rt. üzem-

anyagtöltő állomás (Tiszaörs) 

üzemanyagtöltő 

 


