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1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

1.1. A víztest neve: Tiszaderzsi-csatorna 

1.2. A víztest VOR kódja: AEQ062 

1.3. A víztestet alkotó vízfolyás (ok) neve: Tiszaderzsi-3. csatorna, Érf űi-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): 

Tiszaderzsi-3. csatorna  0+000 – 8+750 

Érfűi-csatorna  0+000 – 1+750 

1.7. A víztest befogadója (víztest név, fkm): Tisza Tiszabábolnától Kisköréig 411,300 

  Tisza-tó - Abádszalóki-öböl 

1.8. Alegység kódja, neve: 2-18 Nagykunság 

1.9. Részvízgyűjtő kódja, neve: 2 Tisza 

1.10. Közvetlenül a víztesthez tartozó vízgyűjtő kiterjedése (km2): 47,13 

1.11. A víztest zárószelvénye fölötti teljes vízgyűjtő kiterjedése (km2): 184,37 

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

A csatorna befogadója a Nagyfoki-I. és -II. csatorn ák és azok mellékcsatornái által szállított, 
az öblözet É, ÉK-i, K-i és DNy-i részén keletkezett  belvizeknek. A területe sík, mélyfekvés ű, 
valamikori tiszai vízfolyás-erekkel szabdalt. Az ár vízmentesítések el őtt gyakoriak voltak a 
tiszai elöntések, melyek a szabályzási munkák után mentesültek az árvizek terhelését ől. Az 
1800-as években, a mélyebb vonulatokban összegyülek ező ár- és belvíz csak igen hosszú 
idő alatt tudott levonulni a területr ől. A Tisza – szabályozása el őtt – ezt a területet is rend-
szeresen elöntötte. Nagyobb árvizek esetén a Tisza vize mély völgyeleteken keresztül elju-
tott a Hortobágy-Berettyóba is. Az ármentesítés utá n a vízrendezési munkák során a mély-
vonulatok összekötésével alakították ki a mai vízre ndezési rendszer alapjait. 

A Tiszaderzsi-csatorna így egykori mélyvonulatokból  és erekb ől, valamint mesterségesen 
létrehozott szakaszokból áll. Az üzemi, üzemközi ví zrendezési m űveket megfelel ő csatorna-
sűrűséggel és kapacitással a mez őgazdasági igények (1970-1980) figyelembevételével, lej-
tés irányában a befogadóra építették ki. 

A Kiskörei vízlépcs ő megépítését követ ően a térség belvízvédelme és a lefolyási viszonyok 
is megváltoztak. A Tiszaderzsi-csatornának a tározó  duzzasztott vízszintje következtében 
gravitációs levezetési lehet ősége megsz űnt. A szivattyús levezetés két irányban lehetséges:  
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az Érfűi-csatornán, vagy a Tiszaderzsi-3. csatornán keresz tül. A szivattyútelepek kiépített-
sége a következ ő: Érfű 2,9 m3/s, Tiszaderzs 7,06 m 3/s. 

A terület belvíz veszélyeztetettsége a mérsékelt és  a közepes kategóriába sorolható. 

1.13. Érintett települések felsorolása: Abádszalók Tiszaderzs Tiszaszentimre 

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 

 

1.15. Térképi ábrázolás: 
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2 HIDROLÓGIAI JELLEMZŐK 

2.1. Vízszintingadozás: 

Vízfolyás név / LKV LNV Vízszintingadozás 

szelvényszám (km) (cm) 

Tiszaderzsi-3. cs. / 0+000 70 150 80 

Érfűi-csatorna / 0+000 70 190 120 

2.2. Vízhozam:  

Vízfolyás név / LKQ KÖQ LNQ KKQ KNQ 

szelvényszám (km) (m3/s) 

Tiszaderzsi-3. cs. / 
0+000 

0,10 0,3 3,0 NA NA 

Érfűi-csatorna / 0+000 0,15 0,5 1,5 NA NA 

2.3. Mesterséges vízkormányzások esetén jellemző vízforgalom: 

A Kiskörei-tározó létesítésével a lefolyási viszony ok megváltoztak. A Tiszaderzsi-csatorna 
gravitációs levezetési lehet ősége megsz űnt. A levezetett vizeket minden esetben szivattyú-
san kell a Tiszába emelni. Els ősorban az Érf űi szivattyútelep emeli a befogadóba a vizet. A 
Tiszaderzsi szivattyútelep csak mértékadó belvízi h elyzetben üzemel. 

A csatornában ezért mindig van víz, hiszen a gépegy ségek üzeme indulási vízszinthez (biz-
tonsággal megállapítva) kötöttek. A levezetési visz onyokat a szivattyúk üzemeltetése hatá-
rozza meg. 

2.4. Vízsebesség LKQ és KÖQ idején: 

Állomás Szelvény középsebesség 

LKQ KÖQ szelvényszám (km) 

(m/s) 

0+000 NA 0,35 

2.5. Vízszintesés (cm/km): 2,5 

2.6. Vízmélység KKV, KÖV és KNV esetén: 

Állomás Átlagos vízmélység 

KKV KÖV KNV szelvényszám (km) 

(cm) 

0+000 95 130 150 

2.7. Befogadó duzzasztó hatása: 

A duzzasztó hatást torkolati szivattyútelep indulás i vízszintje határozza meg, ezért a hatás a 
teljes hosszra visszahat. 
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2.8. Vízjárás:  

A csatorna teljes hosszban mesterséges hatásra álla ndó (vonatkozó jogszabály szerint 
„id őszakos”), vízjárása mesterségesen befolyásolt. Kis esésű, lassú vízmozgású, nagy 
szelvény ű csatorna. A csatorna vize pangó, vagy lassan áraml ó. 

 

3 HIDROMORFOLÓGIAI JELLEMZŐK 

3.1 Mederviszonyok 

Meder alakja Víztestet 
alkotó 
vízfolyás 
neve 

Szakasz 
(km-km) engedé-

lyezett 
tényle-

ges 

Meder 
anyaga 

Kisvízi 
meder 
széles-

sége (m) 

Középví-
zi meder 
széles-

sége (m) 

Meder-
esés 

(cm/km) 

Tiszaderzsi-3. cs. 0+000-3+750 össze-
tett 

össze-
tett 

agyagos 
iszap 4 10 45 

Tiszaderzsi-3. cs. 3+750-6+000 össze-
tett 

össze-
tett 

agyagos 
iszap 3 8 50 

Tiszaderzsi-3. cs. 6+000-8+750 össze-
tett 

össze-
tett 

agyagos 
iszap 4 10 45 

3.1.1. Terep lejtési viszonyai (‰): NR 

3.1.2. Meder folytonossága: nem  

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) 

Érfűi-csatorna 0+000-1+750 0 

Tiszaderzsi-3. csatorna 0+000-2+500 40 

Tiszaderzsi-3. csatorna 2+500-5+000 0 

Tiszaderzsi-3. csatorna 5+000-8+750 20-30 

3.1.6. Mederfeltöltődés (cm/év): 1-2 

3.1.7. Medersüllyedés: nem  

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

  Tiszaderzsi-3. csatorna: 8,75 km / 5,72 km = 1,53  

  Érfűi-csatorna: 1,75 km /1,55 km = 1,13 
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3.1.9. Meder benőttsége: 

Víztestet alkotó 

vízfolyás neve 

Szakasz (km-km) Meder  

benőttsége (%) 

A mederben lévő 

növényzet fajtája 

Tiszaderzsi-3. csatorna 0+000 – 2+500 100 elmocsarasodott 

Tiszaderzsi-3. csatorna 5+000 – 8+750 30 hínár 

Tiszaderzsi-3. csatorna 0+000 – 2+500 30 sás-nád 

Tiszaderzsi-3. csatorna 2+600 – 6+000 60 sás-nád 

Tiszaderzsi-3. csatorna 0+000 – 8+750 0 fa, cserje 

Érfűi-csatorna 0+000 – 1+750 0 hínár 

Érfűi-csatorna 0+150 – 0+730 10 sás-nád 

Érfűi-csatorna 0+000 – 1+750 0 fa, cserje 

 

  

1. kép: Tiszaderzsi-3. csatorna  
0+000 km szelvény feletti szakasza 

 2. kép: Tiszaderzsi-3. csatorna  
4+951 km szelvény feletti szakasza 

  

3. kép: Érfűi-csatorna  
0+730 km szelvény feletti szakasza 

 4. kép: Érfűi-csatorna  
0+730 km szelvény alatti szakasza 
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3.2 Hullámtér, parti sáv jellemzése 

3.2.1. Hullámtér szélessége: nincs hullámtér  

3.2.2. Használat jellege: A parti sáv fenntartása a vízfolyás medrével együtt  történik.  

3.2.3. Parti sávot jellemző növényzet típusa: 

Tiszaderzsi-csatorna: 

0+000–4+800 gyomtársulás 40%, nádas-gyékényes 60% é s fás vegetáció 40% 

4+800–6+300 gyomtársulás 50%, nádas-gyékényes 80% é s fás vegetáció 30% 

6+300–8+750 gyomtársulás 80%, nádas-gyékényes 50% é s fás vegetáció 20% 

Érfűi-csatorna: 

0+000-0+150 nádas-gyékényes 0%, fás vegetáció 0% 

0+150-0+730 nádas-gyékényes 10%, fás vegetáció 30% 

0+730-1+750 nádas-gyékényes 0%, fás vegetáció 0% 

3.2.4. Fenntartás gyakorisága:  

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

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

Tiszaderzsi-3. cs. 1+200 bp 767912 242614 Rózsa Sándor öntözés igen 25 4000 1400 T/6531 

Érfűi-csatorna 1+400 jp 768384 241196 Rózsa Sándor öntözés igen     

Érfűi-csatorna  0+150 jp 767613 240525 
Abádszalóki Magánerdészeti 

Kft. 
öntözés igen 1,16 3200  T/5194 

Tiszaderzsi-3. cs. 2+675 bp 768690 241453 
KÖTI-KÖVIZIG 

(Érfűi-csatorna) 
bv nem    T/3678 

 
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 

Tiszaderzsi-3. cs. 0+050 bp 767278 243435 
KÖTI-KÖVIZIG 

(Tisza-tó bp. szivárgócsat.) 
bv nem   T/5510 

Tiszaderzsi-3. cs. 0+070 jp 767256 243346 
KÖTI-KÖVIZIG 

(Tisza-tó bp. szivárgócsat.) 
bv nem   T/5510 

Tiszaderzsi-3. cs. 2+658 bp 768690 241453 
KÖTI-KÖVIZIG 

(Érfűi-csatorna) 
bv nem   T/3678 

Tiszaderzsi-3. cs. 3+471 jp 769075 241854 
Mirhó-Kisfoki Vízgazdálkodási Társulat 

(Érfűi-8. csatorna) 
bv nem   T/3730 

Tiszaderzsi-3. cs. 4+380 jp 769468 242501 (Meliorációs csatorna) bv igen    

Tiszaderzsi-3. cs. 8+150 bp, jp 772504 241538 (Meliorációs csatorna) bv igen    

Tiszaderzsi-3. cs. 8+750 jp 773062 241518 
Mirhó-Kisfoki Vízgazdálkodási Társulat 

(Nagyfoki-II. csatorna) 
bv igen   T/3267 

Tiszaderzsi-3. cs. 8+751 bp 773062 241518 
Mirhó-Kisfoki Vízgazdálkodási Társulat 

(Nagyfoki-I. csatorna) 
bv nem   

T/3267 

T/6914 

 
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) 

Tiszaderzsi-3. cs. 1+093 767855 242712 híd közlekedés igen - 

Tiszaderzsi-3. cs. 3+758 769122 242121 híd közlekedés igen - 

Tiszaderzsi-3. cs. 4+951 770046 242493 híd közlekedés igen - 

Tiszaderzsi-3. cs. 5+944 770727 242083 közúti híd közlekedés igen - 

Tiszaderzsi-3. cs. 5+958 770731 242082 híd közlekedés igen - 

Tiszaderzsi-3. cs. 7+815 772165 241552 híd közlekedés igen - 

4.2.3. Mederrendezés: nincs a víztesten 

4.2.4. Partvédelem: 

Vízfolyás Helye (km-km) Célja Ideje Anyaga 

Tiszaderzsi-3. cs. 0+000 – 8+750 
parterózióval 

szembeni védelem 
NA 

földmű 

növénytakaróval 

4.2.5. Töltések, depóniák: depóniák 

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

(partéltől való távolság, 

m) 

Magassága (m) 

Tiszaderzsi-3. cs. 1+000 – 2+300 bp 0,5 0,5 

Tiszaderzsi-3. cs. 3+000 – 4+500 bp 0,5 0,7 

Tiszaderzsi-3. cs. 3+800 – 4+200 jp 0,5 0,6 

Tiszaderzsi-3. cs. 5+300 – 5+600 bp 7,0 0,8 

Tiszaderzsi-3. cs. 8+400 – 8+600 bp 4,0 1,0 

4.2.6. Mederszabályozás: nincs a víztesten  

4.2.7. Mederkotrás 

Vízfolyás Hely (km-km) Célja Gyakoriság 

Tiszaderzsi-3. cs. 0+000–6+000 mederfenntartás (kotrás) 10-15 évente 

Tiszaderzsi-3. cs. 2+500–5+000 
vízlevezető-képesség 

fenntartása (növényzet irtása) 
1-2 évente 
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5. kép: Tiszaderzsi-3. csatorna mederfenntartása  

 

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 – 8+750; 

33 A zonáció hiányzik vagy hiányos    0+000 – 8+750 ; 

34 A növényzet irtása rendszeres és nem szelektív   0+000 – 8+750;  

35 Trapézmeder   0+000 – 8+750; 

43  A meder egyenes, nincsenek váltakozó sebesség ű terek   0+000 – 1+750; 

53 Nem megfelel ő hosszt érint ő kotrás   0+000 – 8+750; 

 Nincs kisvízi meder 

 Vízjárásban vízbevezetés hatására bekövetkezett je lentős hatás 0+000 – 8+750 

 Hosszirányú átjárhatóság korlátozott (csak a torko latban)  0+000 

 A növényzet irtása rendszeres és nem szelektív   0 +000 – 8+750 
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4.3 Pontszerű szennyezőforrások számbavétele 

Nincs a víztesten szennyvíz vagy használtvíz beveze tés. 

 

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: nincs a víztest vízgy űjtőn 

 


