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1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

1.1. A víztest neve: Tiszabői-csatorna 

1.2. A víztest VOR kódja: AEQ061 

1.3. A víztestet alkotó vízfolyás (ok) neve: Tiszabői-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+000-13+000 

1.7. A víztest befogadója (víztest név, fkm): Tisza Kiskörét ől Hármas-Körösig 369,700 

1.8. Alegység kódja, neve: 2-18 Nagykunság 

1.9. Részvízgyűjtő kódja, neve: 2 Tisza 

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

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

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

A vízgy űjtő terület szélessége és hosszúsága közel egyenl ő, kissé hosszirányban elnyújtott, 
jelent ős hosszban egyenes nyomvonalú létesítményekkel hatá rolt. A vízgy űjtő terület dom-
borzata uralkodóan sík, kis mértékben É-D-i lejtés ű, a terepesés átlagosan 5-10 cm/km. Déli, 
keleti és észak-keleti része mélyfekvés ű, belvízérzékeny. A vízgy űjtő terület magassági tar-
tománya 84,50-88,50 mBf közötti. 

A vízgy űjtő terület lefolyási viszonyait els ősorban a mez őgazdasági táblák m űvelési ága és 
az alkalmazott agrotechnika határozza meg. A befoga dó Tisza – az év jelent ős részében jel-
lemző – alacsony vízszintje lehet ővé teszi a természeteshez közeli lefolyási viszonyo k ki-
alakulását, a gravitációs bevezetést. A kiépített v ízrendezési m űvek üzemeltetésével a víz-
gyűjtőterület lefolyási viszonyai befolyásolhatóak. 

Tiszagyenda, Tiszab ő belterülete, valamint közvetlen külterülete a Dr. Pálfai Imre által készí-
tett belvíz veszélyeztetettségi mutató alapján a kö zepesen belvíz-veszélyeztetett kategóriá-
ba 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 
legelő művelési ág a jellemz ő. A térségben jelent ős a halastóként hasznosított terület. 

A Tiszab ői-csatorna vonatkozó jogszabály szerint id őszakos vízfolyás. Vízjárását minden-
kor a hidrometeorológiai viszonyok határozzák meg. Tenyészid őszakban a halastavi lecsa-
polások módosítják a természetes vízjárást. A torko lati szivattyútelepet csak rendkívüli 
nagyvizes id őszakban szükséges indítani. 
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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 – szabályozása el őtt – ezt a területet is 
rendszeresen elöntötte. A Tiszab ői-csatorna így egykori mélyvonulatokból és erekb ől, va-
lamint mesterségesen létrehozott szakaszokból áll. Az üzemi, üzemközi vízrendezési m űve-
ket megfelel ő csatornas űrűséggel és kapacitással a mez őgazdasági igények (1970-1980) 
figyelembevételével, lejtés irányában a befogadóra építették ki. A fajlagos csatornas űrűség 
a területen 0,8 km/km 2; a síkvidéki jelleg és a mez őgazdasági igény miatt nagy csatornas ű-
rűség jellemz ő. 

A vízgy űjtő területet határoló Tisza bal parti árvízvédelmi tö ltése a XVIII. század óta folyama-
tosan épült. A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése pr ojekt keretében jelenleg tervezés alatt 
álló Nagykunsági árvízi tározó érinti a belvízcsato rna vízgy űjtőterületét. 

1.13. Érintett települések felsorolása: Kunhegyes, Tiszab ő, Tiszagyenda, Tiszaroff 

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  Észak-Alföld pt.2.2 
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1.15. Térképi ábrázolás: 

 

 

2 HIDROLÓGIAI JELLEMZŐK 

2.1. Vízszintingadozás: 

Állomás LKV LNV Vízszintingadozás 

szelvényszám (km) (cm) 

0+000 30 160 130 

7+326 50 200 150 

2.2. Vízhozam: 

Állomás LKQ KÖQ LNQ KKQ KNQ 

szelvényszám (km) (m3/s) 

0+131 0,0 0,5 2,4 NA NA 
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2.3. Mesterséges vízkormányzások esetén jellemző vízforgalom: 

A 0+000–7+326 szelvények között alacsony a vízállás a, mindösszesen a társulati kezelés ű 
Gói-tói rendszer szivattyúzása, illetve a halastavi  lecsapolások idején van jelent ősebb víz-
mozgás a csatornában. Jelent ős áramlás ezen szakaszon csak a torkolati m űtárgy nyitása 
esetén (alacsony Tisza vízállásnál), illetve szivat tyús átemelés esetén (magas Tisza vízál-
lásnál) alakul ki. 

A 7+326–13+000 szakasz befogadója a Kisújszállási-X LII. csatorna volt, majd a Nagykunsá-
gi-főcsatorna alatt elhelyezett bújtatón át a Kakat-csat orna. Ezen vizeket a Telekhalmi szi-
vattyútelep emelte át a Nagykunsági-f őcsatornába. Az utóbbi években a Telekhalmi szivaty-
tyútelep üzemelésének csökkentése érdekében a Tisza bői-csatorna a 8+366 szelvényben 
csatlakozó Kisújszállási-XLII. csatorna felé áttölt éssel id őszakosan el lett zárva. 

A Tiszab ői-csatornán a C/3 szivattyútelep visszaduzzasztó ha tásának köszönhet ően magas 
vízállások alakulnak ki, és csak a szivattyútelep b eton alépítménye fölött átbukva tud a víz a 
tiszai torkolat felé haladni. 

2.4. Vízsebesség LKQ és KÖQ idején: 

Állomás Szelvény középsebesség 

LKQ KÖQ szelvényszám (km) 

(m/s) 

0+131 0,00-0,02 0,05-0,08 

2.5. Vízszintesés (cm/km): 1-6 

2.6. Vízmélység KKV, KÖV és KNV esetén: 

 Átlagos vízmélység 

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

0+000–7+326 30 60 160 

7+326–8+400 70 90 180 

8+400–13+000 10 30 70 

2.7. Befogadó duzzasztó hatása: 

Nem jellemz ő, mindösszesen árvizes helyzetben, magas Tisza vízá llás esetén. 

2.8. Vízjárás:  

A vízjárás id őszakos, mesterségesen befolyásolt. A 12+000–13+000 km közötti szakasz 1-2 
évente szárad ki. A 0+000–12+000 km közötti szakasz  állandó vízborítással rendelkezik. 
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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) 

Tiszabői-cs. 0+000–7+326 trapéz trapéz agyag 3 5 0-5 

Tiszabői-cs. 7+326–13+000 trapéz trapéz agyag 2 4 3-6 

3.1.1. Terep lejtési viszonyai (‰): NR 

3.1.2. Meder folytonossága: nem  

3.1.3. Magaspart: NR 

3.1.4. Hordalék szemcsemérete, hozama: 

 lebegtetett hordalék átlagos szemcseméret: NA 

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

 görgetett hordalék: NR 

3.1.5. Üledék vastagsága (cm): 10-40 

3.1.6. Mederfeltöltődés (cm/év): 5 

3.1.7. Medersüllyedés: nem  

3.1.8. Meder kanyargóssága (a tényleges hossz / végpontok között távolság): 13,0 km / 9,3 km 
= 1,4 

3.1.9. Meder benőttsége: 

Víztestet alkotó 

vízfolyás neve 

Szakasz (km-km) Meder  

benőttsége (%) 

A mederben lévő 

növényzet fajtája 

Tiszabői-csatorna 0+000–5+800 5 hínár 
Tiszabői-csatorna 5+800–7+400 20-30 hínár 
Tiszabői-csatorna 0+000–3+500 95 sás-nád 
Tiszabői-csatorna 3+500–5+800 60-70 sás-nád 
Tiszabői-csatorna 5+800–7+400 70-80 sás-nád 
Tiszabői-csatorna 7+400–8+400 90 sás-nád 
Tiszabői-csatorna 8+400–12+080 70 sás-nád 
Tiszabői-csatorna 12+080–13+000 20 sás-nád 
Tiszabői-csatorna 0+000–13+000 0 fa, cserje 
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1. kép: Tiszabői-csatorna 0+131 km szelvénye  

 

 

2. kép: Tiszabői-csatorna 2+550 km szelvénye (bujtató 2+623 km) 
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3. kép: Tiszabői-csatorna végszelvénye (13+000 km)  
 

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: A teljes zonáció a víztest hosszának 10%-án 
van jelen. A belterületi szakasz (0+000–1+156 km) k ülönösen rossz állapotú. 

 A csatorna teljes hosszán: 

 gyomtársulás 90%, nádas-gyékényes 95%, fás vegetác ió 10% 

3.2.4. Fenntartás gyakorisága:  

Éves rendszeresség ű növényirtás jellemz ő. 

 

4. kép: Tiszabői-csatorna 0+700 km szelvénye (belterületi szakasz)  
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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 

Tiszabői-cs. bp 8+366 758230 219828 Kisújszállási-XLII. csatorna vízátvezetés nem 1400 44 150 400 4 730 400 HB/1172 

 
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 Vízbeve-

zetés 

helye 

EOVy EOVx Engedélyes megnevezése Bevezetett 

víz jellege 

Idősza-

kosság 

Engedélyezett 

vízmennyiség 

(m3/év) 

Tényleges víz-

mennyiség 

(m3/év) 

vízikönyvi

szám 

Tiszabői-cs. jp 0+473 758553 219777 belterületi csapadék csatorna  bv, bcsv igen 630 720 157 680 NA 

Tiszabői-cs. bp 0+697 758707 219573 belterületi csapadék csatorna bv, bcsv igen 630 720 157 680 NA 

Tiszabői-cs. jp 0+861 758839 219523 belterületi csapadék csatorna bv, bcsv igen 630 720 157 680 NA 

Tiszabői-cs. jp 1+145 759053 219594 belterületi csapadék csatorna bv, bcsv igen 630 720 157 680 NA 

Tiszabői-cs. jp 1+711 759341 219675 üzemi csatorna bv igen 630 720 157 680 NA 

Tiszabői-cs. bp 2+353 759704 219955 Beregi csatorna bv, hv igen 1 000 000 500 000 NA 

Tiszabői-cs. jp 2+643 760102 220241 Zsombékos-csatorna bv igen 630 720 157 680 NA 

Tiszabői-cs. jp 3+158 760779 220403 üzemi csatorna bv igen 630 720 157 680 NA 

Tiszabői-cs. bp 3+754 761396 220452 Bánhalmi-IV. cs. bv, hv igen 1 606 000 1 606 000 NA 

Tiszabői-cs. 

(Bánhalmi-IV. cs.) 
(bp 0+311) (761723) (220241) 

Négyesi Zoltán (29 ha) 

halastavi lecsapoló 
hv igen (380 000) (380 000) T/5300 

Tiszabői-cs. 

(Bánhalmi-IV. cs.) 
(bp 0+311) (761723) (220241) 

Négyesi Zoltán (20 ha) 

halastavi lecsapoló 
hv igen (320 000) (320 000) T/6472 

Tiszabői-cs. 

(Bánhalmi-IV. cs.) 
(bp 0+311) (761723) (220241) 

Négyesi Zoltán (17,1 ha) 

halastavi lecsapoló 
hv igen (231 000) (231 000) T/6382 

Tiszabői-cs. 

(Bánhalmi-IV. cs.) 
(jp 3+590) (764586) (218963) 

Végh Endre (Telekhalmi halastavak) 

halastavi lecsapoló 
hv igen (675 000) (675 000) T/4934 

Tiszabői-cs. jp 4+130 761762 220582 Sajtosi-csatorna bv igen 630 720 157 680 NA 

Tiszabői-cs. jp 5+109 762697 220910 üzemi csatorna bv igen 630 720 157 680 NA 

Tiszabői-cs. bp 5+122 762726 220884 üzemi csatorna bv igen 630 720 157 680 NA 

Tiszabői-cs. bp 5+130 762973 221011 üzemi csatorna bv igen 630 720 157 680 NA 
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Vízfolyás neve Vízbeve-

zetés 

helye 

EOVy EOVx Engedélyes megnevezése Bevezetett 

víz jellege 

Idősza-

kosság 

Engedélyezett 

vízmennyiség 

(m3/év) 

Tényleges víz-

mennyiség 

(m3/év) 

vízikönyvi

szám 

Tiszabői-cs. bp 5+428 763325 221219 üzemi csatorna bv igen 630 720 157 680 NA 

Tiszabői-cs. bp 6+910 736844 222219 üzemi csatorna bv igen 630 720 157 680 NA 

Tiszabői-cs. jp 7+334 763938 222518 C-3. csatorna bv igen 44 150 400 4 730 400 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 Átjárha-

tóság 

Duzzasz-

tás nagy-

sága (cm) 

Tiszabői-cs. 0+000 758229 219826 
szivattyútelep, 

zsilip vízkormányzás igen - 

Tiszabői-cs. 0+131 758336 219888 híd közlekedés igen - 

Tiszabői-cs. 0+280 758432 219757 híd közlekedés igen - 

Tiszabői-cs. 0+788 758780 219498 híd közlekedés igen - 

Tiszabői-cs. 1+156 759052 219586 híd közlekedés igen - 

Tiszabői-cs. 2+503 760139 220268 híd közlekedés igen - 

Tiszabői-cs. 2+623 760380 220320 bújtató vízkormányzás igen - 

Tiszabői-cs. 3+739 761407 220460 híd közlekedés igen - 

Tiszabői-cs. 4+225 762698 220940 zsilip vízkormányzás igen - 

Tiszabői-cs. 5+789 762956 221263 iker áteresz közlekedés igen - 

Tiszabői-cs. 6+966 763780 221896 híd közlekedés igen - 

Tiszabői-cs. 6+987 763808 221940 bújtató vízkormányzás igen - 

Tiszabői-cs. 7+265 763892 222441 bújtató vízkormányzás igen - 

Tiszabői-cs. 7+326 763940 222512 
esésnövelő 

szivattyútelep 
vízkormányzás nem 120 

Tiszabői-cs. 8+366 764891 222946 zsilip vízkormányzás igen - 

Tiszabői-cs. 12+000 763669 226012 áteresz közlekedés igen - 

Tiszabői-cs. 13+000 763812 226904 áteresz közlekedés igen - 

4.2.3. Mederrendezés: nincs a víztesten 

4.2.4. Partvédelem: 

Vízfolyás Helye (km-km) Célja Ideje Anyaga 

Tiszabői-cs. 0+025–0+240 
parterózióval 

szembeni védelem 
2000 

egyéb 

(U elemes burkolat) 

Tiszabői-cs. 2+643–3+498 
parterózióval 

szembeni védelem 
2000 

egyéb 

(U elemes burkolat) 

4.2.5. Töltések, depóniák: depóniák 

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

(partéltől való távolság, 

m) 

Magassága (m) 

Tiszabői-cs. jp és bp 1+156–13+000 0 0,4-1,0 

Tiszabői-cs. 
bp 2+623–8+366 

(Nk-IV-1 öcs. töltése) 
4-6 2,0 
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4.2.6. Mederszabályozás: nincs a víztesten  

4.2.7. Mederkotrás 

Vízfolyás Hely (km-km) Célja Gyakoriság 

Tiszabői-cs. 0+000–5+000 mederfenntartás 2-3 évente 

Tiszabői-cs. 0+000–13+000 
vízlevezető-képesség 

fenntartása 
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+000, 7+326 

21 Duzzasztott szakasz  0+000–  , 7+326–   

31 A hullámtér szélessége nem megfelel ő  0+000–13+000 

33 A zonáció hiányzik vagy hiányos  0+000–13+000 

35 Trapézmeder  0+000–13+000 

43 A meder egyenes, nincsenek váltakozó sebesség ű terek 0+000–13+000 

73 Ismétl ődő nyári vízkészlet-problémák  12+000–13+000 

 

A hidromorfológiai kockázatosság okai: 

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 
(árvizes id őszakban). 

2. A 7+326 szelvényben található üzemen kívüli C/3- as szivattyútelep nem átjárható. 

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

4. A víztest hosszának 100%-ában a zonáció hiányos,  vagy teljesen hiányzik. Itt min-
denképp szükséges megfelel ő védősáv kialakítása, megfelel ő növényzet telepítése. 

5. A víztest egész hosszában trapézmeder alak jelle mző. 

6. A víztest egésze egyenesekb ől és kis sugarú ívekb ől áll, így nem alakulnak ki változó 
sebesség ű áramlási terek. 

7. Nyáron, kisvízi id őszakban ismétl ődő vízkészlet problémák alakulnak ki. A 12+000–
13+000 km közötti szakasz 1-2 évente kiszárad, azon ban ennek oka nem a jelent ős 
vízkivétel. 
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8. A víztest belterületi szakaszát kivéve (0+000–1+ 156) egész hosszában depóniával ha-
tárolt. 

 

 

5. kép: Hiányos zonáció, egyenes mederszakasz 

 

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----

títástítástítástítás    
KOIKOIKOIKOIpspspsps    BOIBOIBOIBOI5555    öNöNöNöN    öPöPöPöP    

1 Tiszabői-csatorna 
(Bánhalmi-IV. cs.) bp 3+754 220452 761396 1 606 000 

m3/év M 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. Négyesi Zoltán, halastavi lecsapoló víz és Végh Endre (Telekhalmi halastavak), 
halastavi lecsapoló víz 
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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 

Tiszabői-csatorna  758283 219024 
Petőfi Mg. Szövetkezet 

Üzemanyagtöltő 
üzemanyagtöltő 

Tiszabői-csatorna  760420 219147 
Cservák ésTársa 

üzemanyagtöltő 
üzemanyagtöltő 

Tiszabői-csatorna  761467 227411 
Tiszagyendai Mg Kft. 

üzemanyagkút 
üzemanyagtöltő 

 


