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1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

1.1. A víztest neve: Szajoli-I. csatorna (Tinóka-ér) 

1.2. A víztest VOR kódja: AEP969 

1.3. A víztestet alkotó vízfolyás (ok) neve: Szajoli-I. csatorna (Tinóka-ér) 

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+000-15+293 

1.7. A víztest befogadója (víztest név, fkm): Tisza Kiskörét ől Hármas-Körösig 343,240 

1.8. Alegység kódja, neve: 2-18 Nagykunság 

1.9. Részvízgyűjtő kódja, neve: 2 Tisza 

1.10. Közvetlenül a víztesthez tartozó vízgyűjtő kiterjedése (km2): 97,02 

1.11. A víztest zárószelvénye fölötti teljes vízgyűjtő kiterjedése (km2): 97,02 

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

A vízgy űjtő domborzata feltehet ően a Tisza szabályozása el őtti id őben alakult ki, ezt bizo-
nyítják a mai napig meglév ő mélyebb terepvonulatok – morotvák, melyek szabályo zás előtt 
a Tisza kisvízi mellékágai voltak, valamint a magas abb vonulatok hordalékos eredet űek. A 
terület átlagos magasság különbsége 3-4 m. 

A talajadottságok változóak. A jó vízvezet ő képesség ű homok, vályog talajtól a rossz vízel-
vezető képesség ű szikes talajig minden el őfordul. A területre jellemz ő a szántó m űvelési ág. 
A területre jellemz ő csatornas űrűség 0,67 km/km 2. A csatorna a tiszai torkolattól a 11+871 
km szelvényig a Tinóka-érben halad, majd a Töröksze ntmiklós város belterületén át a 
15+293 szelvényben ér véget. A 14+447–15+300 szelvé nyek között vezértöltés épült az ala-
csony terepszint miatt. 

A Szajoli zsilip a csatorna 0+000 km szelvényében v an, küszöbszintje 80,15 mBf. A belvize-
ket gravitációsan csak 81,33 mBf szint ű szolnoki tiszai vízállásig képes elvezetni. A tork olati 
műtárgy küszöbe a Tisza közepes vízállása alatt van, ezért gyakran zárva kell tartani. 

Tiltó a Szajoli-I. csatorna 4+163 m szelvényében va n, küszöbszintje 80,93 mBf. A tiltó belvíz 
visszatartási céllal épült, vízvisszatartásra csak szélsőséges csapadékos id őben kerülhet 
sor, maximális belvízszint 82,83 mBf, mely még elt űrhető a zsilip el őtti völgyszakaszon. 

A Szajoli-I-1. csatorna torkolata a Szajoli-I. csat orna 11+871 szelvényében van. A Tinóka-ér 
mellékágának nyomvonalán halad, természetes mélyedé sben. A 3+250-3+930 szelvényig az 
alacsony terepszint miatt vezértöltés épült. 
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A Tinóka-éri szivattyútelep a Szajoli-I. csatorna v izét emeli a Tiszába magas vízállás esetén, 
a 88+719 tkm szelvényben. Teljesítménye 2,4 m 3/sec. A szivattyútelep indulási vízszintje 160 
cm, leállási vízszintje 90 cm, a vízmérce "0" pontj a 80,15 mBf. 

Törökszentmiklós város csapadékvizének befogadója, a városi csapadékvíz átemel ő tele-
pen keresztül az összegy űjtött csapadékvíz a csatorna 13+525 km szelvényébe kerül beve-
zetésre. Szajol község belterületi vizei szintén a Szajoli-I. csatornába jutnak. A terület Dr. 
Pálfai Imre szerinti belvíz-veszélyeztetettségi ind ex alapján mérsékelten veszélyeztetett.  

A csatorna kis esés ű, vízi növényzettel s űrűn benőtt (ezt jelent ős mértékben fokozza a be-
vezetett tisztított szennyvíz, amely a csatorna 14+ 730 km szelvényébe kerül bevezetésre). A 
települések belvízmentesítését csak úgy tudjuk bizt osítani, ha a csatorna befogadóképes.  

A Szajoli-I. csatorna Törökszentmiklós város tisztí tott szennyvizének is befogadója. A f ő-
csatorna 0+000-6+350 km, 12+000-15+000 km szelvénye k közötti szakasza Szajol és 
Törökszentmiklós belterületét és zártkertjeit érint i. Ezeken a szakaszokon a csatorna sze-
méttel szennyezett, a csatorna partján, a csatornáb an illetve a m űtárgyaknál a város lakói 
illegálisan hulladékot helyeznek el, mely az esztét ikai és környezetvédelmi problémán túl 
vízfolyási akadályt is jelent. A szennyvíztisztító hozzájárulási költséget fizet (vagy munkát 
végez) a főcsatorna városi szakaszán a vízmin őségi vizsgálati eredményeknek megfelel ően. 

 

 

1. kép: Elhagyott hulladék a Szajoli-I. csatornánál (14+060  km)  

 

1.13. Érintett települések felsorolása: Törökszentmiklós, Tiszateny ő, Szajol, Tiszapüspöki 
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1.14. Érintett felszín alatti víztestek: 

Felszín alatti víztest típusa Név Kódszám 

Sekély porózus  Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy sp.2.10.2 

Porózus hideg Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy p.2.10.2 

Porózus termál  Észak-Alföld pt.2.2 

 

1.15. Térképi ábrázolás: 
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2 HIDROLÓGIAI JELLEMZŐK 

2.1. Vízszintingadozás: 120 cm  

Állomás LKV LNV 

szelvényszám (km) (cm) 

0+000 30 150 

2.2. Vízhozam:  

Állomás LKQ KÖQ LNQ KKQ KNQ 

szelvénszám (km) (m3/s) 

1+100 0,1 0,4 2,4 NA NA 

2.3. Mesterséges vízkormányzások esetén jellemző vízforgalom: 

A Szajoli zsilip az összegyülekez ő belvizeket gravitációsan csak 81,33 mBf szint ű tiszai víz-
állásig képes elvezetni a Szajoli-I. csatornából. M agasabb tiszai vízállásnál a csatorna torko-
lati szelvényében lév ő 2,4 m3/sec teljesítmény ű szivattyútelep üzembe helyezésével emelhe-
tő be a belvíz a hullámtéri nyomóaknába, ahonnan zárt  csatornán keresztül jut a Tiszába. A 
4+163 km szelvényben a tiltós áteresz belvízvisszat artási célból épült. Víz visszatartására 
csak széls őséges, vagy csapadékos id őben kerülhet sor, mivel az elöntött terület ebben a z 
esetben igen jelent ős. A zsilip el őtti völgyszakaszon még elt űrhető maximális belvízszint 
82,83 mBf, ennél magasabb vízoszlop a zsilip el őtt nem tartható. 

2.4. Vízsebesség LKQ és KÖQ idején: 

Állomás Szelvény középsebesség 

LKQ KÖQ szelvénszám (km) 

(m/s) 

0+000 0,01 0,51 

2.5. Vízszintesés (cm/km): 1,77 

2.6. Vízmélység KKV, KÖV és KNV esetén: 

 Átlagos vízmélység 

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

0+000–15+293 30 80 150 

2.7. Befogadó duzzasztó hatása: 

A Szajoli-I. csatorna (Tinóka-ér) befogadója a Tisz a folyó. A Tisza folyó 132 cm vízállásánál 
a duzzasztó hatás már érvényesül A duzzasztás mérté ke 8 cm vízszintemelkedést eredmé-
nyez a Szajoli-I. csatornán. A visszahatás hossza k b. 2-2,5 km. 

2.8. Vízjárás: mesterséges hatásra állandó (vonatkozó jogszabály s zerint „id őszakos”)  
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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) 

Szajoli-I. cs. 0+000-1+000 trapéz csésze agyag 1,2-2,4 1,6-3,6 1,5 

Szajoli-I. cs. 1+000-15+293 trapéz csésze agyag 1,2-2,4 1,6-3,6 1 

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): 5 

3.1.7. Medersüllyedés: nem  

3.1.8. Meder kanyargóssága (a tényleges hossz / végpontok között távolság): 1,56 

3.1.9. Meder benőttsége: 

Víztestet alkotó 

vízfolyás neve 

Szakasz (km-km) Meder  

benőttsége (%) 

A mederben lévő 

növényzet fajtája 

Szajoli-I. cs. 0+000–15+293 45-80 hínár 
Szajoli-I. cs. 0+000–15+293 40 sás-nád 
Szajoli-I. cs. 0+000–15+293 0 fa, cserje 

 

 

2. kép: A Szajoli-I. csatorna parti növényzete  



Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 

Szajoli-I. csatorna (Tinóka-ér) (AEP969) 

 

 

1-3. melléklet Víztest adatlap  – 6 – 
 

 

 

3. kép: A meder borítottsága 80-90%  

 

3.2 Hullámtér, parti sáv jellemzése 

3.2.1. Hullámtér szélessége: nincs hullámtér 

3.2.2. Használat jellege: A parti sávot a vízfolyás medrével együtt tartják f enn.  

3.2.3. Parti sávot jellemző növényzet típusa: nád jelenléte hosszarány %-ban 57% 

 Nádas zóna jellemz ő a következ ő szakaszokon: 

   0+000–1+712 km 

   5+750–8+900 km 

   11+500–15+293 km 

3.2.4. Fenntartás gyakorisága:  

Mederkaszálást évente egy alkalommal végeznek, de n em a teljes szakaszon. 
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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 

Szajoli-I. cs. Tisza bp 346 744075 205452 KÖTI-KÖVIZIG vízátvezetés nem 950  3081600 T/5258 

 
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 

Szajoli-I. cs. 14+900 753900 206200 Törökszentmiklós PH kszv igen 2555 2555 T/5570 

Szajoli-I. cs. 14+726 755526 207414 Törökszentmiklósi VCSM  kszv nem 35136 35136 T/4046 

Szajoli-I. cs. 12+527 754003 205888 CARRIER CR Kft. (kármentesítés) hv igen   T/6811 

 

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) 

Szajoli-I. cs. 1+712 744026 205406 közúti áteresz közlekedés igen 0 

Szajoli-I. cs. 2+458 744906 204389 áteresz közlekedés igen 0 

Szajoli-I. cs. 4+163 745444 204448 tiltós áteresz 
vízvissza-

tartás 
igen 0 

Szajoli-I. cs. 10+108 745632 204261 áteresz közlekedés igen 0 

Szajoli-I. cs. 10+654 746205 204143 közúti áteresz közlekedés igen 0 

Szajoli-I. cs. 10+973 746698 203617 régi híd közlekedés igen 0 

Szajoli-I. cs. 11+852 750034 204143 áteresz közlekedés igen 0 

Szajoli-I. cs. 12+527 750174 204682 áteresz közlekedés igen 0 

Szajoli-I. cs. 13+527 750327 204928 áteresz közlekedés igen 0 

Szajoli-I. cs. 14+022 750994 205349 áteresz közlekedés igen 0 

Szajoli-I. cs. 14+721 751041 202365 közúti áteresz közlekedés igen 0 

Szajoli-I. cs. 15+280 751498 205537 áteresz közlekedés igen 0 

4.2.3. Mederrendezés: 

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

Szajoli-I. csatorna 0+000-15+300 
vízelvezető képesség 

javítása 
2000-2007 időszakos növényzetirtás 

4.2.4. Partvédelem: nincs a víztesten 

4.2.5. Töltések, depóniák: 

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

(partéltől való távolság, 

m) 

Magassága (m) 

Szajoli-I.csatorna 0+000-4+163 0-4 2-4 

Szajoli-I.csatorna 10+654-10+973 0-5 2-4 

Szajoli-I.csatorna 11+852-14+022 0-5 2-3 

4.2.6. Mederszabályozás: nincs a víztesten  

4.2.7. Mederkotrás 

Vízfolyás Hely (km-km) Célja Gyakoriság 

Szajoli-I csatorna 0+000-15+293 
vízelvezető képesség 

fenntartása 
10 évente 
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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: 

 

31 A hullámtér szélessége nem megfelel ő  0+000-15+293 

33 A zonáció hiányzik vagy hiányos  0+000-3+000 

   12+000-15+293 

34 A növényzet irtása rendszeres és nem szelektív  0+000-15+293 

35 Trapézmeder  0+000-3+000 

   7+000-15+293 

72 Az év több mint 50 %-ában jelent ős vízbevezetés  0+000-15+293 

76 Vízbevezetés miatt a vízjárás szignifikánsan meg változott 0+000-15+293 
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4.3 Pontszerű szennyezőforrások számbavétele 

TTTTerhelés (kg/év)erhelés (kg/év)erhelés (kg/év)erhelés (kg/év)    
Sor-

szám 

VVVVíztestetíztestetíztestetíztestet    

aaaallllkotókotókotókotó    

vízfolyás nvízfolyás nvízfolyás nvízfolyás neeeeveveveve    

FFFForrás orrás orrás orrás 

helye helye helye helye 

(km)(km)(km)(km)    

EOVyEOVyEOVyEOVy    EOVxEOVxEOVxEOVx    
MeMeMeMennnnnyiség nyiség nyiség nyiség 

(m³/d)(m³/d)(m³/d)(m³/d)    

JJJJelelelel----

legleglegleg    

TTTTiszisziszisz----

títítítítástástástás    
KOIKOIKOIKOIpspspsps    BOIBOIBOIBOI5555    öNöNöNöN    öPöPöPöP    

1 Szajoli-I. csatorna 14+726 206115 753742 2303 K H 27743 4204 9500 3018 

2 Szajoli-I. csatorna 12+527 205888 754003        

3 Szajoli-I. csatorna 10+115 204138 750092 51 I B 723 74 52 45 

 

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. Törökszentmiklós Városi szennyvíztisztító telep (Törökszentmiklós Térségi Víz- és 

Csatornam ű Kft. Tisza/4046) 

2. CARRIER CR Kft. talaj és talajvíz kármentesítés:  tisztított talajvíz 

(Törökszentmiklós, Kossuth út 263-269.; Tisza/6811)  

3. MAR-NE-VÁLL Kft. szennyvíztisztító Tisza/4258 

 

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 vízfo-

lyás neve 

potenciális 

forrás helye 

(jp/bp km) 

EOVy EOVx Üzem megnevezése Iparági 

besorolás 

Szajoli-I. csatorna 

 

753120 203745 

Törökszentmiklós, Fülöp Trans 

Kft. Üzemanyagtöltő állomás 

gépkocsimosó 

üzemanyagtöltő, 

autómosó 

Szajoli-I. csatorna 
 

750740 203755 
Törökszentmiklós, HAJDÚ BÉT 

Rt. 
 

Szajoli-I. csatorna 
 

750945 204115 
Törökszentmiklós, SHELL 

üzemanyagtöltő állomás 
üzemanyagtöltő 

Szajoli-I. csatorna 

 

750977 204210 

Törökszentmiklós, MOL 

Tiszapüspöki úti üzemanyagtöltő 

állomás 

üzemanyagtöltő 

Szajoli-I. csatorna  752854 204239 Törökszentmiklós, Kalióp Kft. autómosó 

Szajoli-I. csatorna 
 

753933 204948 
Törökszentmiklós, MOL Kossuth 

úti üzemanyagtöltő állomás 
üzemanyagtöltő 

Szajoli-I. csatorna 
 

754609 205007 
Törökszentmiklós, Kiss István  

Jókai úti üzemanyagkút 
üzemanyagtöltő 

Szajoli-I. csatorna 

 

756495 205196 

Törökszentmiklós, Kalász-

Tenger Kft. Dózsa major üzem-

anyagtöltő állomás 

üzemanyagtöltő 

Szajoli-I. csatorna 
 

753200 205311 
Törökszentmiklós, RÁCZ Kft. 

Vágóhíd 
vágóhíd 

Szajoli-I. csatorna 
 

755128 205363 
Törökszentmiklós, LOCOSPED 

Kft. 
üzemanyagtöltő 

Szajoli-I. csatorna 
 

757969 205623 
Törökszentmiklós, AVI-COOP 

Kft. Barta pusztai sertéstelep 
sertéstelep 

Szajoli-I. csatorna 
 

755190 205643 
Törökszentmiklós, 4. sz. hulla-

dékudvar 

hulladékgyűjtés, 

kezelés 

Szajoli-I. csatorna 
 

752805 205988 
Törökszentmiklós, ANDER -

2000. Kft. 
baromfitelep 

Szajoli-I. csatorna 
 

753909 207037 
Törökszentmiklós, Szennyvíz-

tisztító telep 
szennyvíztisztító 

Szajoli-I. csatorna 
 

758199 207427 
Törökszentmiklós, Piknik Tank 

Kft. Konténeres üzemanyagtöltő 
üzemanyagtöltő 

Szajoli-I. csatorna 
 

758916 208858 
Törökszentmiklós, Súrjány-Hús 

Kft. 
húsfeldolgozó 

Szajoli-I. csatorna 
 

759184 209081 
Törökszentmiklós, Súrjányi kerü-

let 
tehenészeti telep 

 


