
Tokaj -Szolnok:  

 

 

 

 
543,7 j. Bodrog torkolata.  

543,6 közúti híd, alatta b. kemping, fürdés tilos. j. TOKAJ (4800). A Bodrog 



torkolatában szálloda, étterem,  

csónakkölcsönző, mellette művésztelep. A két folyó között Rákóczi-vár maradványa. 

Világhírű a tokaji bor.  

Házaknál, pincészetekben kapható. Borászati Múzeum. A part Tiszafüredig iszapos. ·  

543,1 vasúti híd, alatta b. strand, üdülőtelep, j. vízrendészet és Vízügyi 

Szakaszmérnökség, vízmérce  

(-184/ + 880).  

539 b. a Rakamazi-öntözőcsatorna mellett TISZANAGYFALU (2300), 1789-ben épült 

ref. temploma műemlék, R.  

533 b. TISZAESZLÁR (2900). A Szarvas patikában dolgozott Csontváry Kosztka 

Tivadar híres festőművész.  

A b. vízimadár-telepeken bakcsók, gémek és kiskócsagok. Szeles időben a szakaszon 

nagy a hullámzás.  

529,7 j. TISZALADÁNY ( 1000).  

524,6 j. holtág torkolata.  

 

524 motoros komp víz alatt is kifeszített drótkötelekkel j. TISZATARDOS (400), b. 

TISZALÖK (6400).  

522 b. strand, j. CSOBAJ (1100). A kanyar után már látható a Tiszalöki vizierőmű.  



 
521 b. strand.  

519.7 j. Régi Tisza bejárata, strand.  

519,3 b. a Keleti-főcsatorna kitorkolása erős áramlással az erőműig, fürödni tilos.  

518,9 b. Az üdülőtelepen étterem, halászcsárda, üzlet és ivóvíz. Tovább j. haladjunk, 

mert a hajózsilip  

is a j. van.  



 
518,2 a Tiszalöki-vízlépcső 1950-57-ben épült. A vizierőmű a b. van, 3 turbinával. A j. 

hajózsilip  

81x17 m, a vízszint különbség 5-8 m. A csónakok 9-10 és 17-18 órakor zsilipelhetnek, 

csoportoknak  

külön zsilipelés is lehetséges, j. vízmérce (-327l + 785 cm). A csónakok átemelése csak a j. 

lehetséges  

kb. 300 m. Zsilipeléskor a hajókat ne kössük ki, felfelé zsilipeléskor a zsilipkaputól 

legalább 50 m-re  

várakozzunk. A hajózsilip alatt j. strand.  

 

 

518 b. gö., 9 ágy (KÖVIZIG Debrecen). A Hajójavító Üzemben motorcsónak-javítás.  

513 j. holtág. 1980-ban a Báji sarkot vágták át. b. ágban haladni. Ezalatt jó táborhelyek. 

j. 1,5 km  

Taktabáji gö., 14 ágy (KÖVIZIG Miskolc).  

512 j. Prügyi sztp., 20 ágy (KÖVIZIG Miskolc).  

511,6 j. Prügyi-főcsatorna torkolata.  

510,2 gyalogrév, j. TAKTAKENÉZ (1200).  

508,4 b. TISZADADA 2800), strand, büfével, a Zathureczky-kúria 1831-ben klasszicista 

stílusban, a Patay-  

kastély a XVIII. sz.-ban épült. R., jó táborhely.  

507 b. a holtág bejárata, körötte az erdő védett.  

503,4 b. 2 km TISZADOB (3700), a romantikus Andrássy-kastély, park a holtág mellett. 

Buxus-labirintusa az  

országban a legnagyobb. Barokk ref. templom 1768-ból, régi magtár, R.  

503,3 j. Tiszadobi-főcsatorna torkolata.  



 
502,5 a j. fehér falú kis ház a pontonhíd jelzőállomása, j. haladni és jelentkezni kell az 

őrnél, utasításait be  

kell tartani.  

500,2 Pontonhíd. Áthaladni a híd közepénél a szokásos átjáróban a jelzés, vagy a hídőr 

utasítása szerint.  

Egymástól 10 m-re óvatosan haladjunk át. Vigyázzunk, a híd alatt a víz ferde irányban 

folyik! A ponton-  



elemeket a többi helyein alacsonyan kifeszített és víz alatti drótkötelek rögzítik. Az 

átjáró magassága 1,2-1,4 m!  

500,1 komp, b. strand. Hosszú egyenes átvágás, itt kezdték a Tisza szabályozását 1847. 

VIII. 27-én.  

499,8 b. Tiszadobi gö. 400 m, 2 ágy (KÖVIZIG Szakaszmérnökség Polgár).  

498 b. A Tisza-szabályozási emlékműcsoport, az európai első nagy gátrendszer építőinek 

emlékére.  

Itt kell kikötni. Kb. 400 m-re az Andrássy-emlékmű (1909), ettől D-re 400 m a Széchenyi 

István-emlékmű  

(1865) és visszafelé a töltésen 300 m-re a Vásárhelyi Pál-szobor (1969).  

495,5 b. TISZAGYULAHÁZA (1000) 2 km, R.  

492,4 j. a Sajó torkolat erősen szennyezett, 1 km-re a Sajón felfelé b. Inérháti gö. 4 ágy 

(KÖVIZIG Miskolc)  

491 b. Sulymosháti gö., 5 ágy, (KÖVIZIG Szakaszmérnökség Polgár). b. 600 m Polgári 

gö., 12 ágy  

(KÖVIZIG Polgár).  

489,5 j. ág a leninvárosi erőmű csatornája, hajózhatatlan. Már messziről látszik a Tisza 

Hőerőmű 270 m-es  

kéménye, lejjebb a 4 kisebb kémény csak 200-m-es.  

487,3 Közúti híd. b. POLGÁR (9400) 4 km. R. a r.k. templom 1856-ból. j. 

LENINVÁROS (19000). Új ipari  

város, 1950-ben épült. A Tiszai Vegyikombinátban műanyagokat gyártanak. A 

Kisfaludi-erdő mocsári tölgyese híres és védett. Meleg vizű strand és mellette nyáron is 

üzemelő műjégpálya, R., b. Polgári védelmi  

központ 600 m, 12 ágy (KÖVIZIG Szakaszmérnökség Polgár).  

486,5 j. a leninvárosi erőmű tápcsatornájának torkolata hajózhatatlan, alatta fürödni 

tilos, majd a Vízrendészet  

stégje, lejjebb a hőerőmű vízkivételi műve van.  

 
 



 
485,8 j. az Olefin SC csónakház stégje, mögötte meleg vizű strand, halászcsárda, ABC-

áruház, Leninvárosi  

am. Alatta szivattyútelepek.  

485,4 j. Leninvárosi gö., 8 ágy. (KÖVIZIG Miskolc).  

484,6 komp.  

484 j. TISZAPALKONYA (1800)..  

481 b. Alsóréti-csatorna torkolata.  

478,1 j. a Hejő torkolata. Történelmi nevezetesség, hogy a patak mentén 1241. április 11-



12-én a Muhi-  

pusztán elvesztett csata után erre menekült IV. Béla Batukán mongol seregei elől.  

474,2 j. TISZATARJÁN (1400), R.  

466,9 b. Szivattyúház, a Tiszakeszi-főcsatorna torkolata, mellette vízmérce (-212/+705 

cm). A hortobágyi  

halastavak innen kapnak vízutánpótlást.  

466,2 b. Tiszakeszi gö., 3 ágy (KÖVIZIG Szakaszmérnökség Polgár).  

464,2 gyalogrév, j. TISZAKESZI (3100), a parton emlékmű, vezetékes ivóvíz, kocsma a 

faluban, vízmérce  

(-214/+713 cm). A Tisza mindkét oldalán M, a Hortobágyi Nemzeti Park részei.  

464 b. homokos strand.  



 
457,4 b. 1,5 km, Ároktói gö., 3 ágy (KÖVIZIG Szakaszmérnökség Polgár).  

454,9 j. ÁROKTŐ ( 1600), R., TVT  

454,6 j. Ároktói védelmi központ, 1,5 km, 8 ágy (KÖVIZIG Miskolc).  

453,9 komp, b. TISZACSEGE (6300), 4 km-re, a parti halászcsárda mellett jó táborhely. 

Üdülőtelep,  

1,5 km-re meleg vizes strand, a közelében vegyesbolt.  

DK-re található a 65 000 ha területű Hortobágyi Nemzeti Park. A folyószabályozás előtt 

ez a vidék a  



Tisza ártere volt, majdnem teljesen sík, talaja túlnyomórészt legelő, nagy ménesekkel, 

gulyákkal és juh-  

nyájakkal, köztük a híres magyar szürgegulya és rackajuhok. Gyakran tartanak 

lovasbemutatókat, híres a  

Hortobágyi-Hidivásár augusztusban. Nagy halastavaik vannak, itt kacsa- és 

libatenyésztés is folyik. Nagy a  

nyári hőség, az évi csapadék 200-300 mm, jellemzőek a forgószelek, valamint a ritkán 

előforduló délibáb. ,  

Madárvilága nagy, az átvonuló vízimadarak réce, lúd, sirály, szerkö, vöcsök, gém, 

bölömbika, kócsag,  

rétihéja, fülesbagoly, cinege, nádirigó, gulipán, goda stb. kedvelt helye. Legnagyobb 

madár a különlegesen  

védett túzok. Előfordul réti- és halászsas is. j. Tiszacsegei védelmi központ 300 m, 6 ágy 

(KÖVIZIG  

Szakaszmérnökség Polgár).  

445,4 j. TISZADOROGMA (800), b. Egyeki gö. 400 m, 8 ágy (KÖVIZIG 

Szakaszmérnökség Polgár).  

445,3 gyalogrév  

445,2 b. vízmérce (-130 + 796 cm).  

440,2 j. TISZABÁBOLNA (800), Sulymos-tócsatorna torkolata,  



 
438-4365 Buláti-sziget, j. ág párhuzamművel lezárva. Itt kezdődik a Kiskörei-víztároló. 

A tiszafüredi  

vasúti-közúti keresztgátig a tó M, beevezni tilos. A régi gátak, valamint a bóják, bokrok 

jelzik a medret.  

Ettől kezdve csak a jobban megközelíthető b. partot ismertetjük Kisköréig. A 

folyómeder egyre szélesedik  

és a víz a hullámteret is elönti, de nem összefüggő a vízfelület. Bokrok, nádasok, szigetek 

láthatók, a  



vízimadarak paradicsoma. A továbbiakban a Tisza főmedrében haladunk. j. Tiszavalki 

gö. 3,8 km, a gát  

mellett evezve, 18 ágy (KÖVIZIG Miskolc).  

432,8 b. Tiszafüredi sztp., 7 ágy (KÖVIZIG Debrecen).  

432,3 b. a csatornán beevezhetünk 1 km-re a Tiszafüredi Építésvezetőséghez, 48 ágy 

(KÖVIZIG Gépüzem  

Hajdúszoboszló, a vasúti és közúti híd alatt tovább 2 km-re a Holt-Tisza partján lévő 

kempingbe.  

Itt R., büfé, élelmiszerüzlet. TISZAFÜRED (14400) üdülőváros jellegű település, 46°C 

meleg vizű strand.  

Ref. temploma a XV. sz.-ból, a r.k. 1827-ból, a Józsa- és Lipcsey-kúria. az utóbbiban 

múzeum van.  

A 30 km-re lévő Hortobágyot innen lehet a legkönnyebben elérni, vonaton vagy 

autóbusszal. Útközben  

Egyek határában van a Patkós csárda és fogadó híresebb az 1699-ben épült Hortobágyi 

csárda  

Hortobágyon találjuk a Kilenclyukú hidat és a szekérállásból kialakított múzeumot. A 

kempingből a VIII. sz.  

csatornán visszatérhetünk a Tiszához.  

430,6 vasúti-közúti kettős híd, vízmérce (-232 +788 cm). vízrendőrség, étterem, j. 

POROSZLÓ (3800)  

országúton 6 km  

429,8 b. csatorna az előbbi kempinghez, és az öblítőcsatorna mentén a Flotta Tours 

sportkempinghez ;  

(volt Express-tábor).  

426,5 fkm-nél Nagyvíznél a csatornák járhatók, de az eredeti Tisza-meder 

biztonságosabb.  

I  

426 b. TISZAÖRVÉNY Tiszafüred városrésze, vízkivételi mű.  

422,4 b. Örvény gö., sátorhely (KÖVIZIG Szolnok).  

420,4 b. Szólós gö., 6 ágy, sátorhely (KÖVIZIG Szolnok.  



 
418,9-418 Aranyosi-átvágás (sziget) a j. ágban, lefelé a b. ágban kell haladni. ÉNY-ra a 

tó túlsó j. partján,  

7 km után SARUD-ra (1800) érünk. A széles víz felületén nagy hullámok keletkeznek. 1. 

sz. ifjúsági vizi-  

túra-táborhely.  

414 b. 3. sz. ifjúsági vizitúra-táborhely.  

412,2 a b. gátőrház, TISZADERZS (1800), a XIII. sz.-i román kori templom, 3 km  

412-409 Abádszalóki-szükület, 600-800 m széles átjáró a D. medencébe.  



412 b. Derzsi gö., sátorhely (KÖVIZIG Szolnok).  

410,3 j. a Kis-Tisza torkolata, itt lehet Sarudra, Poroszlóra, Négyesre felevezni.  

410 b. a Szalóki-Holt-Tiszán át ABÁDSZALÓK-ig evezhetünk (600). Itt van a Kiskörei-

viztároló legnagyobb  

egybefüggő vízfelülete itt lehet vitorlázni, vizibicikli- és széldeszka kölcsönzés is van. A 

parton kemping,  

strand, büfé, R., üzletek és üdülök. A strandon kísérleti jelleggel viharjelző reflektor 

működik. 30 villanás/  

perc = a vihar közeledik, 60 vill/perc = a vihar rövid időn belül kitörhet jelzést ad. A b. 

part mentén  

evezve 2 km-re a Nagykunsági öntöző főcsatorna kiágazása, vízeresztő zsilip (aki a 

csatornán akar tovább-  

haladni, átemelés 60 m). Innen további 1,6 km-re a 3. sz. ifjúsági vízitúra-táborhely. 

Innen a Tisza főágára  

a Berei-Holt-Tisza medrében jutunk vissza a 406,8 fkm-nél, ez 3,5 km.  

409,5 Villamos távvezeték átvezetése (tájékozódás!).  

404 7 j. a kiskörei szabad strand és kemping, büfé, zuhanyozó, öltöző. Itt kell kikötni, 

KISKÖRE (3500)  

r.k. templomát 1777-ben Fellner Jakab építtette, a Nepomuki Szt. János-szobor 1774-ból 

való. A lakó-  

telepen ABC-áruház és R.  

404,4 j. a Jászsági öntöző főcsatorna kiágazása, átemelés km. 100 m, vízeresztő zsilip.  

404 j. vizirendőrség i  

403,7 b. Téli kikötő, j. hajóállomás.  

403,2 Kiskörei-vízlépcső 1973-tól üzemel, a duzzasztás 7-11 m, 4 db csúcsidőben üzemelő 

csőturbinával.  

A hajózó zsilip b. 85x12 m-s. A zsilipben kikötni nem szabad, a vízszint kiegyenlítése 

után csak a kapuk  

teljes kinyitásakor evezhetünk ki. Zsilipelés 6,30 és 8 órakor, egyébként csak csoportos 

vízitúrázókat  

zsilipelnek át. Átemelés b. kb. 200 m. A duzzasztómű után vigyázzunk az időszakos 50-

80 cm-es víz--  

ingadozásra.  

 
 



 
401,8 j. halászcsárda.  

4016 közúti és vasúti kombinált híd és vízmérce (-240 +908 cm).  

401,2 b. Mirhó-csatornatorkolata.  

398,4 b. Ledencei gö., sátorhely (KÖVIZIG Szolnok).  

395 6 b. táborozóhely, strand. TISZABURA (3000). ref. temploma 1800-ban épült. él., 

büfé  

394-388 j. Pélyi madárrezervátum, mocsaras rét.  

393 j. homokpadok.  



388 b. a Sajfoki és Hanyi-ér főcsatornák torkolatánál a régi szivattyúházban működtek 

az ország első gőzüzemű szivattyúi. ezek emelték át a csatornák vizét a Tiszába. Az 

angol gyártmányú 90 lóerős berendezést  

1878-ban építették, 2 kéménye a vízről is látható műszaki különlegesség. b. homokos 

partok.  

386 j. Tiszasülyi-fócsatorna torkolata.  

 

384 j. TISZASÜLY (2300) A vízmércénél kössünk ki. A vízről is jól látható r.k. 

temploma 1490-ben épült.  

A hajdani Kolopfürdő területén rádiumos gyógyiszapot termelnek. R. úszó sztp.  

383,6 j. Sülyi gö., sátorhely. (KÖVIZIG Szolnok).  

F . A r f malom 1757-ból való. R. iskolatörténeti kiállítása van, a napköziotthon-  

380,7 b. TISZAROF (2400) e. te p ban táborhely. A vízmércénél célszerű kikötni.  

379,6 komp, lejjebb jó homokos partok.  

379,5 b. Roffi gö., sátorhely (KÖVIZIG Szolnok).  



 
376 j. holtág torkolata, tavirózsákkal.  

373,8 komp. j. KÖTELEK (2600). Temploma 1742-ből, lovaspályája, R., él. van. A 

kompnál célszerű kikötni.  

370,9 j. Kőteleki gö., sátorhely (KÖVIZIG Szolnok).  

370 j. homokos part, fürdőhely.  

369,2 j. Tiszabői gö., sátorhely (KÖVIZIG Szolnok).  

389 b. TISZABÖ (2100). A hadjáratok által kedvelt átkelőhely. 1702-ben Rákóczi, 1919-

ben román és  



1944-ben szovjet seregek itt keltek át a Tiszán. Már a XIX. sz.-ban volt ipara.  

364,1 j. táborhely  

363,7 komp. j. nagy homokos part, NAGYKÖRÚ (2500). R., él. Árpád-kori település, 

temploma a XVIII. sz.-ból '  

való. Esténként még 50 cm-t áradhat az erőmű üzemeltetése miatt a víz. b. 5 km 

FEGYVERNEK.  

362-358 b. Kis-rét Közép-Tiszai TVK.  

357,8 b. sztp., j. táborhely.  

355-352,5 b. Óbállai gémtelep. Kikötni, az erdőbe bemenni tilos!  

354,3 j. a Dobai-főcsatorna torkolata, homokos strand, üdülőtelep, büfé, itt ki szabad 

kötni. 500 m-re Dobai  

gö., 2 ágy, sátorhely (KÖVIZIG Szolnok).  

351,4 b. sztp. ;  

 



 
348.b. Tiszapüspöki horgászfalu, büfé, alatta homokos strand  

347.b. 3 km-re TISZAPÜSPÖKI (2200), R, r.k. templomát 1765 körül építették, 

sátorhely. büfé, zuhany  

344. j. Szajoli gö. 500 m. sátorhely  

343.8 j homokos strand, TVK, b SZAJOL (4300) 1.2 km-re, R  

343.2 b. Szajoli-főcsatorna torkolata  

340.2 j. a Milléri-főcsatorna torkolata, felette 300 m-re a Szolnoki Vizügyi Múzeum. A 



főcsatorna 1862-ben, a sztp. 1895-ben épült, amelyek ma is üzemképesek. érdemes 

megnézni.  

340 Budapest-Debrecen vasúti fővonal hídja b. a híd alatt homokos part  

339 j. szabad strand, táborhely büfé  

338.8-336.8 j. szolnoki vízkiviteli mű, kikötni tilos !  

335.6 j. Zagyva torkolata, alatta közúti híd SZOLNOK (80 000) 900 éves város. A 

környék ipari, gazdasági és kulturális központja. Múzeumok, színház, művésztelep, 

vártemplom, régi várfalmaradványok  

b. Tiszaliget csónakházak, melegvizű strand, sportcentrum  

334.6 j. vizmérce(-272/ +909 ) Tiszai vizirendészeti Rendőrkapitányság, b. MÁV 

csónakház táborhely  

 

 

 

 

 

vissza  
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