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1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

1.1. A víztest neve: Sajfoki - csatorna 

1.2. A víztest VOR kódja: AEP930 

1.3. A víztestet alkotó vízfolyás (ok) neve: Sajfoki - 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 – 32+965  

1.7. A víztest befogadója (víztest név, fkm): Tisza 387,97 

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

1.9. Részvízgyűjtő kódja, neve: 2 Tisza 

1.10. Közvetlenül a víztesthez tartozó vízgyűjtő kiterjedése (km2): 266,47155 

1.11. A víztest zárószelvénye fölötti teljes vízgyűjtő kiterjedése (km2): 266,05276 

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

 Szivattyútelepi kiépítés 6,00 m3/s. 
 A Sajfoki belvízcsatorna 345,7 km2 kiterjedés ű vízgyűjtő terület befogadója.  Hosz-

sza 32.900m. A típusa er ősen módosított, id őszakos víztest. Sarud, Tiszanána, Kis-
köre (város), Pély községek belvizeinek befogadója.  A belvízcsatorna a Duna-Tisza 
közén helyezkedik el, a 0+000 – 32+900 km szelvénye k között Heves megye terüle-
tén halad keresztül. 

 A belvízcsatorna befogadója a Tisza 387+970 fkm sz elvénye.  
 Torkolati gravitációs kiépítése 8 m3/s, szivattyús  kiépítés 6 m3/s. 
 A belvízcsatorna 85,60 - 88,00 mBf. magassági tart omány között helyezkedik el. A 

Sajfoki belvízcsatorna jellemz ően síkvidéki kis esés ű, nagy szelvény ű belvízcsator-
na, az átlagos mederesése 0,6 ‰, a meder anyaga agy agos-iszap. A vízrendszer 
domborzata uralkodóan síkvidéki jelleg ű. A felszín É-i irányból lejt D-DNY-i irányba. 
A terület közepesen belvízveszélyes.  

 A belvízrendszer fejlesztésének súlypontja a mez őgazdasági üzemi vízrendezés volt. 
Egyre nagyobb szerepet kapott a komplex vízrendezés , illetve melioráció megvaló-
sítása. Napjainkban jelent ősen megváltozott a földhasználó és a területi vízga zdál-
kodás korábban kialakított viszonya. A megváltozott  érdekeltség és gazdálkodási 
rendszer más üzemeltetési felfogást és ehhez igazod ó létesítmény rendszert igé-
nyel. 

 Esetleges önözéseket a belvízcsatornákból, üzemi b elvízcsatornákból látják el a 
hasznosító, a saját kockázatára. A csatornában lekö tött vízigény nincsen. 

 A hosszirányú átjárhatósága teljes hosszúságban bi ztosított.  
 A Sajfoki f őcsatornán több vízátvezetési lehet őség is van, amely belvíz idején men-

tesítő szerepet lát el: 
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 - Jobb part 0+092 szelvényben a Tiszasüly - Sajfok i összeköt ő csatorna 
 - Bal part 0+266 szelvényében a Hanyi-Sajfoki össz ekötő csatorna 
 - Bal part 23+905 szelvényébe becsatlakozó 5-120-a s belvízcsatorna. 

 A Sajfoki-csatorna befogadója a Vásárhelyi Terv To vábbfejlesztése projekt 
keretében épül ő Hanyi-Tiszasülyi árvízi tározó területén összegyül ekező belvíznek 
is. 

1.13. Érintett települések felsorolása:  

Heves, Jászivány, Jászkisér, Jászszentandrás, Kiskö re, Köml ő, Pély, Sarud, 
Tarnaszentmiklós, Tiszanána, 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 

Termál karszt Bükki termálkarszt kt.2.1 

 

1.15. Térképi ábrázolás:  
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2 HIDROLÓGIAI JELLEMZŐK 

2.1. Vízszintingadozás: 45 cm 

Állomás LKV LNV 

Szelvényszám (km) (cm) 

0+200 75 120 

 

2.2. Vízhozam:  

Állomás LKQ KÖQ LNQ KKQ KNQ 

Szelvény-
szám 
(km) 

(m3/s) 

0+200 0,3 3,5 NA NA NA 

 

2.3. Mesterséges vízkormányzások esetén jellemző vízforgalom: 

Ha a Tisza, mint f őbefogadó vízszintje lehet ővé teszi a Sajfoki-csatorna vízkészleté-
nek gravitációs bevezetését, akkor a torkolati zsil ip nyitott állapotban van (alaphely-
zet). Amennyiben a Tisza vízállása meghaladja a tor kolati zsilip küszöbszintjét, a tor-
kolati zsilipet zárni kell. A zsilip zárása visszad uzzasztást eredményez a Sajfoki-
csatorna alsó szakaszán. Ilyenkor a torkolati szelv ényben kiépített szivattyútelep 
üzemeltetése szükséges, de mód van a belvíz átvezet ésére a Milléri belvízöblözetbe. 
Ez akkor válik aktuálissá, ha a Hanyi belvízrendsze rről is van vízátvezetés. 

 

2.4. Vízsebesség LKQ és KÖQ idején: 

Állomás Szelvény középsebesség 

Szelvényszám LKQ KÖQ 

(km) (m/s) 

0+200 1,1 0,3 

 

2.5. Vízszínesés: 12,28 cm/km 

 

2.6. Vízmélység KKV, KÖV és KNV esetén: 

Állomás Átlagos vízmélység 

Szelvényszám KKV KÖV KNV 

(km) (cm) 

0+200 75 100 120 
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2.7. Befogadó duzzasztó hatása: 

A torkolati zsilip zárása visszaduzzasztást eredmén yez a Sajfoki-csatornán kb. a 
20+500 km szelvényig. A torkolati szivattyútelep be üzemelésével a természetes vízjá-
ráshoz közeli vízforgalmat lehet kialakítani. 

2.8. Vízjárás:  

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

 

1. kép: Sajfoki–csatorna 12+920 km szelvénye 

 

2. kép: Sajfoki–csatorna 20+400 km szelvénye 
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3. kép: Sajfoki–csatorna 23+300 km szelvénye 

3 HIDROMORFOLÓGIAI JELLEMZŐK 

3.1 Mederviszonyok 

Meder alakja Víztestet 
alkotó  

vízfolyás 
neve 

Szakasz 
(km-km) engedé-

lyezett 
tényleges 

Meder 
anyaga 

Kisvízi 
meder 
széles-

sége (m) 

Közép-
vízi me-
der szé-
lessége 

(m) 

Meder-
esés 

(cm/km) 

Sajfoki-csatorna 0+200 –19+000 csésze csésze agyagos 
iszap 5-6 9-10 7 

Sajfoki-csatorna 19+000 –
23+000 

csésze csésze agyagos 
iszap 

3-4 7-8 12 

Sajfoki-csatorna 23+00 –32+965 csésze csésze agyagos 
iszap 2-3 4-5 18 

 

3.1.1. Terep lejtési viszonyai (‰): NR 

3.1.2. Meder folytonossága: igen 

3.1.3. Magaspart: nem jellemz ő 

3.1.4. Hordalék szemcsemérete, hozama: 

Lebegtetett hordalék átlagos szemcsemérete: 0,058 m m 

3.1.5. Üledék vastagsága (cm): 30 

3.1.6. Mederfeltöltődés: igen 1-2 cm/év 
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3.1.7. Medersüllyedés: nem jellemz ő 

3.1.8. Meder kanyargóssága (a tényleges hossz / végpontok között távolság): 1,44 

3.1.9. Meder benőttsége: 

Víztestet alkotó 

vízfolyás neve 
Szakasz (fkm-fkm) Meder benőttsége 

A mederben lévő 

növényzet fajtája 

Sajfoki-csatorna 6+330 – 8+650 60 hínár 
Sajfoki 6+769 – 23+400 70 Nád, sás 

Sajfoki 23+400 – 32+965 70  

Sajfoki 0+200 – 6+769 80 Cserje, fa 

 

3.2 Hullámtér, parti sáv jellemzése 

3.2.1. Hullámtér szélessége: 

Szakasz 

(km-km) 
Partoldal 

Hullámtér szé-

lessége (m) 

Használat 

jellege 
Növényzet 

Fenntartás 

gyakorisága 

0+200–5+500 jobb 1,6 Mederrel együtt 
tartják fenn  2 évente 

7+500–10+000 jobb 1,3 
Mederrel együtt 

tartják fenn 
 2 évente 

13+000–18+500 jobb 0,9 
Mederrel együtt 

tartják fenn 
 2 évente 

27+000–29+000 jobb 1,0 
Mederrel együtt 

tartják fenn 
 2 évente 

6+500–7+500 bal 1,1 
Mederrel együtt 

tartják fenn 
 2 évente 

26+500–30+000 bal 1,0 
Mederrel együtt 

tartják fenn 
 2 évente 

 

3.2.2. Használat jellege:  

0+200–32+965 km között a parti sáv fenntartása a ví zfolyás medrével együtt történik. 

 Sajfoki-csatorna parti sávjában mez őgazdasági hasznosítás nem történik 

3.2.3. Parti sávot jellemző növényzet típusa:  

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

Cserjés vegetáció el őfordulása jellemz ő 53% hosszarányban. 

3.2.4. Fenntartás gyakorisága:  
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2 évente egy alkalommal, anyagi lehet őségek függvényében, valamint a közép és 
nagyvízi mederben találhat vízfolyási akadályt képz ő növény társulások irtása szük-
ség szerint. 

A rendszeres növényirtás csak a nád-sás eltávolítás ára jellemz ő. 

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

 

 

4. kép: Sajfoki–csatorna 12+930 km szelvénye 
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4 AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI 

4.1 Vízhasználatok, vízforgalom (2006. évre vonatkozóan) 

4.1.1. Vízkivétel, vízátvezetés: NR 

4.1.2. Vízbevezetés  

víztestet alko-

tó vízfolyás 

neve 

vízbeve-

zetés 

helye 

EOVy EOVx 
Engedélyes meg-

nevezése 

bevezetett 

víz jellege 
Időszakosság 

Eng. víz-

mennyiség 

(m3/év) 

Tényleges 

vízmennyiség 

(m3/év) 

vízikönyviszám 

Sajfoki- 
csatorna 0+092 jp 232816 750544 

KÖTI-KÖVIZIG 
(Tiszasüly-Sajfoki-

ök.csatorna) 
bv     

Sajfoki- csatorna 0+126 bp 232858 750529 (Jászsági-főcsatorna 
baloldali övcsatorna) bv I    

Sajfoki- csatorna 0+266 bp 232981 750488 
KÖTI-KÖVIZIG 
(Hanyi-Sajfoki-
ök.csatorna) 

bv I   T/4104 

Sajfoki- csatorna 0+266 jp 232981 750488 (Jászsági-főcsatorna 
 jobb oldali övcsatorna) bv I    

Sajfoki- csatorna 1+000 bp 233355 750577  bv I    

Sajfoki- csatorna 1+800 bp    bv I    
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víztestet alko-

tó vízfolyás 

neve 

vízbeve-

zetés 

helye 

EOVy EOVx 
Engedélyes meg-

nevezése 

bevezetett 

víz jellege 
Időszakosság 

Eng. víz-

mennyiség 

(m3/év) 

Tényleges 

vízmennyiség 

(m3/év) 

vízikönyviszám 

Sajfoki- csatorna 2+332 jp 234442 750501 KÖTI-KÖVIZIG 
(61. csatorna) bv I   T/3336 

Sajfoki- csatorna 2+500 bp 234442 750346  bv I    

Sajfoki- csatorna 4+300 jp 235606 750178  bv I    

Sajfoki- csatorna 5+800 jp 236798 749526  bv I    

Sajfoki- csatorna 5+893 jp 236831 749400 KÖTI-KÖVIZIG 
(12. csatorna) 

bv I   T/3350 
T/6265 

(12.csatorna) 2+138 jp 237682 747456 KÖTI-KÖVIZIG 
 (12-28. sz. csatorna) bv I   T/3337 

(12.csatorna) 4+493 bp 239156 745642 KÖTI-KÖVIZIG 
 (Bútelki csatorna) bv I   T/2678 

(12.csatorna)    Jászkiséri Halas Kft. 
(181 ha-os halastó) 

hv I   T/3170 
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víztestet alko-

tó vízfolyás 

neve 

vízbeve-

zetés 

helye 

EOVy EOVx 
Engedélyes meg-

nevezése 

bevezetett 

víz jellege 
Időszakosság 

Eng. víz-

mennyiség 

(m3/év) 

Tényleges 

vízmennyiség 

(m3/év) 

vízikönyviszám 

Sajfoki- csatorna 6+350 bp, 
jp 237252 749374 (útárok) bv I    

Sajfoki- csatorna 6+700 bp 237508 749638  bv I    

Sajfoki- csatorna 6+750 jp 237518 749708 
Hanyi-Sajfoki Vízgaz-

dálkodási Társulat 
(143. csatorna) 

bv,  iszv I   T/3487 

Sajfoki- csatorna 8+000 jp 237652 750987 (Csukójárási-csatorna) bv I    

Sajfoki- csatorna 8+751 bp 237499 751574 
Hanyi-Sajfoki Vízgaz-

dálkodási Társulat 
(11. csatorna) 

bv I   T/2822 

(11.csatorna) 1+480 jp 236480 752053 KÖTI-KÖVIZIG 
 (11-3. sz. csatorna) bv I   T/3962 

Sajfoki- csatorna 9+145 jp 237642 731927  bv I    

Sajfoki- csatorna 12+125 jp 239826 752761 
Hanyi-Sajfoki Vízgaz-

dálkodási Társulat 
(135. csatorna) 

bv I   T/2413 
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víztestet alko-

tó vízfolyás 

neve 

vízbeve-

zetés 

helye 

EOVy EOVx 
Engedélyes meg-

nevezése 

bevezetett 

víz jellege 
Időszakosság 

Eng. víz-

mennyiség 

(m3/év) 

Tényleges 

vízmennyiség 

(m3/év) 

vízikönyviszám 

Sajfoki-csatorna 12+567 bp 239974 753158 KÖTI-KÖVIZIG 
(10. csatorna) bv I   T/3962 

Sajfoki-csatorna 13+491 jp 240617 753735 
Hanyi-Sajfoki Vízgaz-

dálkodási Társulat (55. 
csatorna) 

bv, iszv, 
 

I   T/2714 
(T/3189) 

Sajfoki-csatorna 14+285 jp 241377 753761  bv I    

Sajfoki-csatorna 15+148 bp 242238 753873 
Hanyi-Sajfoki Vízgaz-

dálkodási Társulat 
(133. csatorna) 

bv I   T/2630 

Sajfoki-csatorna 15+276 jp 242368 753875 
Hanyi-Sajfoki Vízgaz-

dálkodási Társulat 
(137. csatorna) 

bv I   T/2540 

Sajfoki-csatorna 15+740 jp 242819 753891  bv I    

Sajfoki-csatorna 16+385 jp 243554 753997 
Hanyi-Sajfoki Vízgaz-

dálkodási Társulat 
(136-6. csatorna) 

bv I   T/2522 

Sajfoki-csatorna 16+600 bp 243599 753932 (132. csatorna) bv I   T/5080 
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víztestet alko-

tó vízfolyás 

neve 

vízbeve-

zetés 

helye 

EOVy EOVx 
Engedélyes meg-

nevezése 

bevezetett 

víz jellege 
Időszakosság 

Eng. víz-

mennyiség 

(m3/év) 

Tényleges 

vízmennyiség 

(m3/év) 

vízikönyviszám 

Sajfoki-csatorna 17+573 jp 244396 754162 
Hanyi-Sajfoki Vízgaz-

dálkodási Társulat 
(127. csatorna) 

bv I   T/2498 

Sajfoki-csatorna 18+200 jp 244244 754826 
Hanyi-Sajfoki Vízgaz-

dálkodási Társulat 
(131. csatorna) 

bv I   T/70 

Sajfoki-bcsatorna 18+740 jp 244259 755338 (131'. Csatorna) bv I    

Sajfoki-bcsatorna 19+800 bp 244408 756230 (50. csatorna) bv I    

Sajfoki-csatorna 20+515 
 bp, jp 

244627 756955  bv I    

Sajfoki-csatorna 20+949 jp 244584 757380 
Hanyi-Sajfoki Vízgaz-

dálkodási Társulat 
(8-46. csatorna) 

bv I   T/3769 

Sajfoki-csatorna 21+820 bp 244479 758203  bv I    

Sajfoki-csatorna 23+333  
bp, jp 

244855 759628  bv I    
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víztestet alko-

tó vízfolyás 

neve 

vízbeve-

zetés 

helye 

EOVy EOVx 
Engedélyes meg-

nevezése 

bevezetett 

víz jellege 
Időszakosság 

Eng. víz-

mennyiség 

(m3/év) 

Tényleges 

vízmennyiség 

(m3/év) 

vízikönyviszám 

Sajfoki-csatorna 23+905 bp 245202 760085 KÖTI-KÖVIZIG 
(5-120. csatorna) bv I   T/2822 

Sajfoki-csatorna 23+910 jp 245215 760091 (7. csatorna) bv I    

Sajfoki-csatorna 25+585 bp 245582 761572 
Hanyi-Sajfoki Vízgaz-

dálkodási Társulat 
(272. csatorna) 

bv I   T/3543 

Sajfoki-csatorna 27+317 
 bp, jp 246587 762890  bv I    

Sajfoki-csatorna 27+686 bp 246868 763148 
Hanyi-Sajfoki Vízgaz-

dálkodási Társulat 
(43-44 csatornák) 

bv I   T/3890 

Sajfoki-csatorna 28+101 
bp, jp 247230 763315  bv I    

Sajfoki-csatorna 28+543 jp 247651 763299 
Hanyi-Sajfoki Vízgaz-

dálkodási Társulat 
(1. csatorna) 

bv I   T/3642 

(1.csatorna) 0+811 bp 247915 762293 
Hanyi-Sajfoki Vízgaz-

dálkodási Társulat 
(2. csatorna) 

bv I   T/3641 
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víztestet alko-

tó vízfolyás 

neve 

vízbeve-

zetés 

helye 

EOVy EOVx 
Engedélyes meg-

nevezése 

bevezetett 

víz jellege 
Időszakosság 

Eng. víz-

mennyiség 

(m3/év) 

Tényleges 

vízmennyiség 

(m3/év) 

vízikönyviszám 

Sajfoki-csatorna 29+617 jp 248474 763954  bv I    

Sajfoki-csatorna 30+558 jp 248958 764640  bv I    

Sajfoki-csatorna 30+765 jp 249087 764763  bv I    

Sajfoki-csatorna 32+002 jp 249694 765554  bv I    

Sajfoki-csatorna 32+552 bp 249877 766052 (útárok) bv I    

 

vízbevezetés helye: szelvényszám megadása (fkm) és vízbevezetés helye: szelvényszám megadása (fkm) és vízbevezetés helye: szelvényszám megadása (fkm) és vízbevezetés helye: szelvényszám megadása (fkm) 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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4.1.3. Szöveges értékelés, összefoglalás a vízforgalomról 

A belvízcsatorna vízjárását a Tisza folyó, mint f őbefogadó határozza meg. A vízgy űjtőterület f őbefogadó csatornájaként a teljes hosszá-
ban jelent ős a bevezetett belvíz mennyisége. Az év több, mint 50%-ában jelent ős a vízbevezetés. 

A vízigények, és lecsapolások szezonálisan jelentke znek, zömében a tenyészid őszakon belül. 

A vízmérlegben vízhiány nem jelentkezik, nincsenek nyári vízkészlet-problémák. 
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4.2 Hidromorfológiai beavatkozások 

4.2.1. Tározók: NR 

4.2.2. Keresztező műtárgyak 

Vízfolyás 
Helye 

(km) 
EOVx EOVy Típusa Célja 

Átjárható-

ság 

Duzzasz-

tás 

nagysága 

(cm) 

Sajfoki-
csatorna 

0+000 232738 750576 torkolati zsilip zárás igen - 

Sajfoki-
csatorna 0+034 232776 750562 híd közlekedés igen - 

Sajfoki-
csatorna 0+136 232859 750529 bújtató 

öntöző csa-
torna keresz-

tezés 
igen - 

Sajfoki-
csatorna 4+279 235594 750176 áteresz közlekedés igen - 

Sajfoki-
csatorna 6+329 237220 749365 híd közlekedés igen - 

Sajfoki-
csatorna 6+785 237515 749681 bújtató 

belvíz csa-
torna keresz-

tezés 
igen - 

Sajfoki-
csatorna 9+135 237634 751908 híd közlekedés igen - 

Sajfoki-
csatorna 

10+586 238850 752468 híd közlekedés igen - 

Sajfoki-
csatorna 12+909 240158 753425 híd közlekedés igen - 

Sajfoki-
csatorna 16+365 243429 753987 vasúti híd közlekedés igen - 

Sajfoki-
csatorna 

16+901 243873 753871 híd közlekedés igen - 

Sajfoki-
csatorna 18+948 244262 755516 közúti híd közlekedés igen - 

Sajfoki-
csatorna 20+495 244629 756939 híd közlekedés igen - 

Sajfoki-
csatorna 

21+452 244444 757786 híd közlekedés igen - 

Sajfoki-
csatorna 22+692 244600 758933 híd közlekedés igen - 

Sajfoki-
csatorna 23+892 245202 760085 ikertiltós át-

eresz 
vízkormány-

zás igen - 

Sajfoki-
csatorna 

26+105 245973 761971 közúti híd közlekedés igen - 

Sajfoki-
csatorna 26+459 245961 762307 híd közlekedés igen - 

Sajfoki-
csatorna 27+313 246584 762892 áteresz  igen - 

Sajfoki-
csatorna 28+094 247227 763317 áteresz  igen - 

Sajfoki-
csatorna 30+776 249071 764783 áteresz  igen - 

Sajfoki-
csatorna 32+560 249877 766052 áteresz  igen - 
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4.2.3. Mederrendezés: NR 

4.2.4. Partvédelem 

Vízfolyás Hely (km-km) Célja Ideje Anyaga 

Sajfoki- csatorna 0+000 – 32+965 
parterózióval szembe-

ni védelem 
NA 

(földmű növénytaka-

róval 

 

4.2.5. Töltések, depóniák 

Vízfolyás Hely (km-km,jp/ bp) 

Elhelyezkedése 

(partéltől való távolság 

(m]) 

Magassága 

(m) 

Sajfoki-csatorna 0+500 – 1+500 jp 4-5 1,5 

Sajfoki-csatorna 2+500 – 3+000 jp 4 1,5-2 

Sajfoki-csatorna 4+500 – 5+500 jp 1-3 1,6 

Sajfoki-csatorna 6+500 – 7+500 bp 1 1,1 

Sajfoki-csatorna 7+500 – 10+000 jp 1 1,3 

Sajfoki-csatorna 13+000 – 14+000 jp 0,5 0,6 

Sajfoki-csatorna 14+500 – 17+000 jp. 0,5 1,1 

Sajfoki-csatorna 17+500 – 18+500 jp 0,5 0,7 

Sajfoki-csatorna 23+500 – 24+000 jp 1,5 0,8 

Sajfoki-csatorna 26+500 – 30+000 bp 0,5 1,0 

Sajfoki-csatorna 27+000 – 29+000 jp 0,5 0,9 

 

4.2.6. Mederszabályozás: NR 

 

4.2.7. Mederkotrás 

Vízfolyás Hely (km-km) Célja Gyakoriság 

Sajfoki-csatorna 6+000–32+965 
Vízfolyási akadály eltávolítá-

sa 

Szükség szerint az a 

Sajfoki-csatorna 12+900 –13+500 
Vízfolyási akadály eltávolítá-

sa 

Szükség szerint az a 

 

4.2.8. Összefoglaló értékelés 

A Sajfoki-csatorna 0+200 – 6+769 km szelvények közö tti szakaszon teljes rekonst-
rukció szükséges. Növényzettel /sás, nád cserje/ er ősen ben őtt valamint rézs űbe-
csúszások akadályozzák a vízelvezetést.  
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A 6+769 – 16+400 km szelvények közötti szakaszon a vízszállítás jó. Itt is a 
vízinövényzet okoz vízfolyási akadályt. 
A 16+400 – 23+892 km szelvények között mindkét part szélen szakaszosan 70 %-os 
benőttség ű sás és nád okoz lefolyási problémát. 
A 23+892 – 32+965 km szelvények között rézs űbecsúszás nincs. 
A szakasz ben őttsége: a 23+900 – 25+100 km szelvények között 80%- os,  
25+100 – 28+100 km szelvények között 30%-os, 
28+100 – 32+965 km szelvények között 80 %-os. 
A vízinövényzet rendszeres vágásával csak a szárat és a levelet távolítjuk el, azon-
ban a gyökere továbbra is a mederben marad és minde n évben rendszeres lefolyási 
akadályt képez. 
Rézsű becsúszások lokálisan jelentkeznek a Sajfoki-csato rna 16+780 km szelvény-
ben és a 12+900 – 13+400 km szelvények között.  
 

 
Megállapított hidromorfológiai kockázatosság: 
 

A víztest hidromorfológiailag kockázatos, mivel a v íztestet a hidromorfológiai koc-
kázatot okozó hatások 50%-nál nagyobb hosszban érin tik. Ezek a hatások a követ-
kezők: 

 
 Hosszirányú átjárhatóság akadályozott (csak a tork olatban) 0+000; 
21 Duzzasztott szakasz      23+892; 
31 A hullámtér szélessége nem megfelel ő    0+000 – 32+965; 
33 A zonáció hiányzik vagy hiányos       0+000 – 32+965; 
34 A növényzet irtása rendszeres és nem szelektív    0+000 – 32+965;

  
35 Trapézmeder       0+000 – 32+965; 
42  A meder vonalvezetése nem követi a morfológiai viszonyokat 13+000 – 30+000; 
53 Nem fenntartó jelleg ű kotrás                                                               0+000 – 32+965; 

Nincsenek eltér ő sebesség ű áramlási terek   0+000 – 32+965; 
Nincs kisvízi meder                    0+000 – 32+9 65; 
Vízjárásban vízbevezetés hatására bekövetkezett jel entős hatás   0+000 – 32+965; 

4.3 Pontszerű szennyezőforrások számbavétele 

terhelés terhelés terhelés terhelés (kg/év)    víztestet avíztestet avíztestet avíztestet al-l-l-l-

kotó vízfolyás kotó vízfolyás kotó vízfolyás kotó vízfolyás 

neveneveneveneve    

forrás forrás forrás forrás 

helye helye helye helye 

(km)    

EOVyEOVyEOVyEOVy    EOVxEOVxEOVxEOVx    
mennymennymennymennyi-i-i-i-

ség ség ség ség 

(m³/d)    

jeljeljeljel----

legleglegleg    

tisztisztisztisz----

títástítástítástítás    
KOIKOIKOIKOIpspspsps    BOIBOIBOIBOI5555    öNöNöNöN    öPöPöPöP    

1. Sajfoki – 
csatorna 

(55. csatorna) 
13+491 240617 753735 NA I B     

 

 
jellege: K = kommunális 
 I = ipari 
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 M= mezőgazdasági 
 
tisztítás: Tn = tisztítatlan 
 M = csak mechanikailag tisztított 
 B = biológiailag is tisztított 
 H = harmadlagosan is tisztított (tápanyag-eltávolítás) 
 

1. Metalloglobus Területi Kft Tarnaszentmiklós (ipari szennyvíz és csapadékvíz bevezetés) 

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: NR 

4.5.2. Üzemi vízminőségi kárelhárítási tervek számbavétele 

Víztestet 

alkotó 

vízfolyás neve 

potenciális 

forrás helye 

(jp/bp km) 

EOVX EOVY 
üzem 

megnevezése 

iparági 

besorolás 

Sajfoki - csatorna  249294 741445 
UK-MUK-FUK Kft. 

gépjárműmosó 
autómosó 

Sajfoki – csatorna  239373 748825 

Hajdú-Hús Rt. 

kisvágóhíd és 

húsüzem 

kisvágóhíd és 

húsfeldolgozó 

 


