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1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

1.1. A víztest neve: Fegyverneki Holt-Tisza 

1.2. A víztest VOR kódja: AIH 067 

1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása:  

 13 Meszes – kis terület ű – sekély – nyílt vízfelület ű – állandó 

1.4. Víztest kategóriája: természetes  

1.5. Alegység kódja, neve: 2-18 Nagykunság 

1.6. Részvízgyűjtő kódja, neve: 2 Tisza 

1.7. A víztestet alkotó tavak darabszáma: 4 

1.8. A víztest genetikai besorolása: holtág 

1.9. Tápláló vízfolyások:  

Büdöséri belvízcsatorna, 8+800 km 
 NK-IV-1. öntöz őcsatorna, 11+416 km 
 Kocsordosi belvízcsatorna, 10+850 km 

1.10. Megcsapoló felszíni vízfolyások (név, fkm): Tisza 361,880  

1.11. A közvetlen vízgyűjtő nagysága (km2): 110,7 

1.12. A teljes vízgyűjtő nagysága (km2): 110,7 

1.13. A víztestnek és vízgyűjtőjének rövid, szöveges jellemzése:  

A holtág a Tisza szabályozása során az 1856-ban vég rehajtott 74. számú átmetszés-
sel alakult ki, a bal parti ármentesített területen  húzódik. 
A holtág hossza 15 360 m. Torkolati gravitációs kié pítése 1,0 m 3/s, szivattyús kiépíté-
se 1,2 m 3/s. 
A holtág magassági tartománya 80,50-85,50 mBf közöt ti. A holtág ökológiai vízpótlá-
sa az NK-IV-1. öntöz őcsatornán keresztül biztosított. A vízgy űjtő terület szélessége 
és hosszúsága közel egyenl ő, kissé hosszirányban elnyújtott, jelent ős hosszban 
egyenes vonalakkal határolt. A vízgy űjtő domborzata uralkodóan sík, É-D-i lejtés ű. 
Szinte az egész terület mélyfekvés ű, közepesen belvízérzékeny. 
A Nagykunsági-f őcsatorna megépítésével a Holt-Tisza vízgy űjtő területének lefolyási 
viszonyai módosultak. A Kocsordosi belvízcsatorna á tvágásra került, a fels ő szaka-
szából kialakult Kocsordosi B. csatorna vizei a Koc sordosi szivattyútelep segítségé-
vel a Nagykunsági-f őcsatornába jutnak. Ezzel a vízgy űjtő levágással csökkent a ko-
rábbi terület. A Fegyverneki Holt-Tisza a Fegyverne k-Büdöséri belvízöblözet f őbefo-
gadója, melyb ől a víz az Alsóréti zsilipen keresztül a Tiszába ke rül. Ha a Tisza vízál-
lása nem teszi lehet ővé a gravitációs bevezetést, akkor az Alsóréti sziv attyúteleppel 
lehet a belvizet a f őbefogadóba juttatni. 
A víztest vízgy űjtő területe négy területre osztható: 
- A Fegyvernek–Örményesi m űúttól keletre es ő, a Nagykunsági-f őcsatorna mellett 

elhelyezked ő rész. A vízgy űjtő ezen területén a legintenzívebb az öntözéses gaz-
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dálkodás. A terület homokos vályog, foltosan agyago s vályog, általában maga-
sabb fekvés ű. A területen a szántóföldi m űvelés ág a legjellemz őbb. A terület ma-
gassági tartománya 84,3-86,3 mBf közötti. A megköze lítően 50 km 2 kiterjedés ű te-
rületen alig van belvízcsatorna. A Nagykunsági-f őcsatorna megépítése után an-
nak övcsatornái biztosítják az öntöz őcsatorna mellettes területein keletkez ő bel-
vizek összegy űjtését is. Az övcsatorna vizeit a Büdöséri összeköt őcsatorna fo-
gadja és vezeti a Fegyverneki Holt-Tisza felé. 

- A Nagykunsági-f őcsatornától keletre es ő területrész belvizeit a kett ős hasznosí-
tású Nk-V-1. csatorna gy űjti össze és az Nk V. szivattyútelepen keresztül a Nagy-
kunsági-f őcsatorna bal parti övcsatornájába juttatja. A víz i nnen bujtatón keresz-
tül jut át a Büdöséri összeköt őcsatornába. Az Nk-V-2. csatornán összegy űjtött vi-
zek is az övcsatornákon keresztül érik el a Holt-Ti szát. 

- A vízgy űjtő terület szempontjából dönt ő fontosságú a Büdöséri csatornát körül-
vevő rész, amely a Fegyverneki m űút, a holtág másodrend ű védtöltése, illetve a 
Surjányi öntöz őcsatorna között terül el. A terület viszonylag (kül önösen a 
Büdöséri belvízcsatorna torkolati szakasza) mélyfek vésű (82,80-84,30 mBf), talaja 
nagyobbrészt agyagos vályog,  jellemz ően szántóföldi m űvelési ágú, nagysága 28 
km 2. A területen összegyülekez ő vizeket a Büdöséri belvízcsatorna vezeti a holt-
ágba. A belvízcsatorna torkolatában épült átemel ő telep biztonsággal elvezeti a 
keletkez ő vizeket.  

- A Fegyverneki Holt-Tisza saját vízgy űjtő területe 25 km 2 nagyságú. 
A Fegyverneki Holt-Tisza els ődleges hasznosítása a belvíztározás. Ezen hasznosít ás 
figyelembevétele mellett folytathatók az egyéb hasz nosítási célok. Szükséges a holt-
ág üzemeltetési tervének felülvizsgálata a kedvez őbb üzemrend kialakítása végett, 
esetleg a torkolati szivattyútelep kapacitásának b ővítése a belvizek gyorsabb leve-
zethetőségének érdekében. 
1997-ben a holtág egy szakaszára rehabilitációs pro gram készült, 1998-ban e prog-
ram alapján a 9+150–10+500 km szelvények között isz apkotrást és partkontúrozást 
végeztek. 
 

 

1.14. Teljes vízgyűjtőn érintett települések:  

 Fegyvernek, Kenderes, Nagykör ű, Örményes, Tiszab ő, Törökszentmiklós 

1.15. Érintett felszín alatti víztestek:  

Felszín alatti víz-
test 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 
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1.16. Térképi ábrázolás:  

 

 

2 HIDROLÓGIAI JELLEMZŐK 

2.1. Vízkészlet típusa: felszíni 

2.2. Vízszintingadozás (cm): 160  

Vízmérce helye: 7+603 km 

 LKV: 87cm 

 LNV: 247cm 

2.3. Tartózkodási idő (nap): 200-365 

2.4. Átlagos vízmélység (középvízi, cm): 150 

2.5. Legnagyobb vízmélység (középvízi, cm): 290 

2.6. Ökológiai vízszint (mBf és/vagy cm), vízmérce helye és „0” pontja (mBf):  

 82,83 mBf ; 197 cm (7+603 sz.-ben), vízmérce „0”: 80,86 mBf 

2.7. Minimális vízszint (mBf és/vagy cm), vízmérce helye és „0” pontja (mBf): 
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 81,73 mBf; 87 cm (7+603 sz.-ben), vízmérce „0”: 80 ,86 mBf 

2.8. Maximális vízszint (mBf és/vagy cm), vízmérce helye és „0” pontja (mBf): 

 83,33 mBf; 247 cm (7+603 sz.-ben), vízmérce „0”: 8 0,86 mBf 

2.9. Szabályozási vízszint (mBf és/vagy cm), vízmérce helye és „0” pontja (mBf):  

 83,33 mBf; 247 cm (7+603 sz.-ben), vízmérce „0”: 8 0,86 mBf 

2.10. Ökológiai vízszinthez tartozó térfogat (m3): 2300000 

2.11. Állóvíz térfogata (középvízi, m3): 1 300 000 

Minimális térfogat (m 3): 900 000  
 Maximális térfogat (m 3): 1 800 000  

2.12. Állóvíz felülete (középvízi, ha): 91 

2.13. Összes befolyó vízhozam (m3 /év): 350 000 

2.14. Ebből bevezetett vízmennyiség (m3 /év): 300 000  

2.15. Összes kifolyó vízhozam (m3 /év): 100 000 

2.16. Ebből kivezetett vízmennyiség (m3 /év): 50 000:  

2.17. Vízjárás: mesterséges hatásra állandó 

2.18. Felszín alatti vizekkel való kapcsolat üzemvízi állapotban:  

 tápláló (a holtág üzemi vízszintje az átlagos tala jvízszint feletti) 

 

 

1. kép: Fegyverneki Holt-Tisza ortofotója 
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3 MORFOLÓGIAI JELLEMZŐK 

3.1 Mederviszonyok és parti sáv (hullámtér) jellemzése 

3.1.1. Víztest kerülete (középvízi, km): 31 

3.1.2. Part tagoltsága (km/km): 0,109 

3.1.3. Mederanyag: agyag,  agyagos vályog 

3.1.4. Üledék vastagsága (cm): 20-70 

3.1.5. Feliszapolódás (cm/év): 2-10 

3.1.6. Erózió által érintett partszakasz (%): 0 

3.1.7. Feltöltődő partszakasz (%): 0 

3.1.8. Meder kanyargóssága (a tényleges hossz / végpontok között távolság): 3,41 

3.1.9. Meder folytonossága: nem 

3.1.10. Meder benőttsége:   

Hínárral való ben őttség:  20% 
 Sással-náddal való ben őttség:  30% 
 Fa, cserje a mederben:     0% 

3.1.11. Nyíltvíz felülete (%): 80 

3.1.12. Parti zóna geometriai jellemzői:  

 Változó rézs űhajlás 1:1–1:10 között. Hirtelen mélyül ő a bal parton a 8+300–9+700 
szelvények között (szakadópart). 

 

3.2 Parti sáv (hullámtér) jellemzése  

3.2.1. Szélessége (m):  

 parti sáv: 10-20 m; hullámtér: 20-1000 m, szakaszo nként: 

0+000–3+000 bal part 25-30 m 0+000–3+000 jobb part 25-30 m 

3+000–6+000 bal part 900-1000 m 3+000–6+000 jobb pa rt 100-120 m 

6+000–12+000 bal part 20-30 m 6+000–12+000 jobb par t 50-80 m 

12+000–15+360 bal part 25-50 m 12+000–15+360 jobb p art10-30 m 

3.2.2. Használat jellege:  

 mezőgazdasági hasznosítás 

3.2.3. Beépítettség (%): 10 
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3.2.4. Parti sávot jellemző növényzet:  

 gyomtársulások, nád, sás, fás ligetek, szántóföldi  haszonnövények (kukorica, búza, 
rozs, stb.) 

3.2.5. Zonáció megléte a tókerület arányában (%): 40 

3.2.6. Fenntartás gyakorisága:  

Kaszálás: 1-2 évente a töltésen. 
 Növényirtás: csak mederkotráskor, illetve hidromec hanizáció 1998-ban engedély 

nélkül.  

 

2. kép: Fegyverneki Holt-Tisza 6+500 szelvénye 
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3. kép: Fegyverneki Holt-Tisza 7+000 szelvénye 

 

 

4. kép: Fegyverneki Holt-Tisza 13+500 szelvénye 
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4 AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI 

4.1 Vízhasznosítás 

4.1.1. Elsődleges hasznosítás: belvíztározás  

4.1.2. Másodlagos hasznosítás: öntöz ővíz tárolás  

4.1.3. Harmadlagos hasznosítás: extenzív haltenyésztés 

4.1.4. Harmadlagos hasznosítás: jóléti hasznosítás (Ifjúsági pihen őpark) 

4.1.6. Hajózás jellege: nincs  

4.1.5. Természetes fürdőhelyként kijelölt víztest: Nem 

 

 

5. kép: Büdös-éri szivattyútelep (belvízbevezetés) 

 

 

 



Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 

Fegyverneki Holt - Tisza (AIH067) 

 

 

1-3. melléklet Víztest adatlap  – 9 – 
 

 

4.1.6. Vízkivétel (2006-os évre vonatkozóan) 

Víztestet alko tó 

állóvíz neve 
vízkivétel helye  EOVY EOVX engedélyes megnevezése  vízkivétel célja  

idősza- 

kosság 

engedélyezett 

vízsugár 

(l/s) 

engedélyezett 

vízmennyiség  

(m3/év) 

tényleges vízmeny-

nyiség 

(m3/év) 

vízikönyvi szám  

Fegyverneki 
Holt-Tisza 5+000 212808 757391 Bozsó Antal (4,8 ha) öntözés igen 33 7 000 0 T/4766 

Fegyverneki 
Holt-Tisza 

5+090 212828 757418 Csőke Istvánné (2,5 ha) öntözés igen 9 500 0 T/4690 

Fegyverneki 
Holt-Tisza 5+170 212879 757476 Gődér József (2 ha) öntözés igen 20 2 600 0 T/4988 

Fegyverneki 
Holt-Tisza 5+250 212937 757541 Csányi József (6 ha) öntözés igen 10 400 0 T/4900 

Fegyverneki 
Holt-Tisza 5+400 213064 757689 Ekker Ferenc (14,3 ha) öntözés igen 10 21 000 0 T/4899 

Fegyverneki 
Holt-Tisza 

5+800 213214 757811 Tóth József Fegyvernek 
(2 ha) 

öntözés igen 33 5 000 0 T/4966 

Fegyverneki 
Holt-Tisza 

6+068 213469 758137 Szilágyi Sándor (1 ha) öntözés igen 10 1 300 0 T/4990 

Fegyverneki 
Holt-Tisza 6+200 213538 758483 Kovács Ferenc Tszentm. 

(1 ha) öntözés igen 1,6 1 300 0 T/5101 

Fegyverneki 
Holt-Tisza 6+500 213486 758728 Budai Mihály (1 ha) öntözés igen 7,5 1 000 0 T/5137 

Fegyverneki 
Holt-Tisza 

6+800 213306 759013 Bordás Gyula (1 ha) öntözés igen 1,4 500 0 T/5233 
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Víztestet alko tó 

állóvíz neve 
vízkivétel helye  EOVY EOVX engedélyes megnevezése  vízkivétel célja  

idősza- 

kosság 

engedélyezett 

vízsugár 

(l/s) 

engedélyezett 

vízmennyiség  

(m3/év) 

tényleges vízmeny-

nyiség 

(m3/év) 

vízikönyvi szám  

Fegyverneki 
Holt-Tisza 7+020 213132 759246 Szekeres Tibor és tsai 

(10 ha) öntözés igen 6 12 000 0 T/6050 

Fegyverneki 
Holt-Tisza 7+250 212896 759480 Lajkóné Nádas Éva 

(1,7 ha) öntözés igen 2,6 5 000 0 T/4765 

Fegyverneki 
Holt-Tisza 7+530 212778 759726 Márton József (2,93 ha) öntözés igen 33 2 600 0 T/4982 

Fegyverneki 
Holt-Tisza 7+770 212688 760059 Müller István (2 ha) öntözés igen 1,2 500 0 T/4768 

 

vízkivétel helye:  vízkivétel célja:  

szelvényszám megadása (fkm) - ivóvíz - halastó/horgásztó 
 - természetvédelem - energiacélú 
 - öntözés - vízátvezetés 
 - ipar - rekreáció 

 



Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 

Fegyverneki Holt - Tisza (AIH067) 

 

 

1-3. melléklet Víztest adatlap  – 11 – 
 

 

4.1.7. Vízbevezetés (2006-os évre vonatkozóan) 

Víztestet alko tó állóvíz 

neve 

Vízbevezetés 

helye 
EOVY EOVX 

Engedélyes megneve-

zése 

Bevezetett víz 

jellege 

Időszakos-

ság 

Engedélyezett 

vízmennyiség  

(m3/év) 

Tényleges víz-

mennyiség 

(m3/év) 

vízikönyvi szám  

Fegyverneki Holt-Tisza 7+603 212816 759602 Fegyverneki folyékony 
hulladék kezelőtelep k szv igen 54 750 43 694 T/5438 

Fegyverneki Holt-Tisza 8+896 212820 760617 Büdöséri fcs. bv, bcsv igen 100 000 100 000 NA 

Fegyverneki Holt-Tisza 10+850 214462 761246 Kocsordosi bvcs. bv, bcsv igen 50 000 50 000 NA 

Fegyverneki Holt-Tisza 11+416 214762 760908 NK-IV-1. öcs. bv, é.v. igen 200 000 200 000 T/5540 

 

vízbevezetés helye: szelvényszám megadása (fkm) bevezetett víz jellege: 
 - bv = belvíz 
 - 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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4.1.8. Szöveges értékelés, összefoglalás a vízforgalomról: 

Az ökológiai célú vízutánpótlást els ősorban az NK-IV-1. öntöz őcsatorna biztosítja, 
azonban belvizes id őszakban jelent ősebb vízmennyiség érkezik a Büdöséri f őcsa-
tornán (mely a Nagykunsági szivárgó vizeinek is bef ogadója egy szakaszon), és a 
Kocsordosi belvízcsatornán is. Az öntöz ővíz kivétel a Surjáni vízkivételi m ű üzemel-
tetésének felhagyásával lecsökkent, mindössze néhán y kisebb termel ő veszi igény-
be a holtág vízkészletét. 

4.2 Hidromorfológiai beavatkozások 

4.2.1. Keresztező műtárgyak  

Víztestet 

alkotó ál-

lóvíz neve 

Helye EOVy EOVx Típusa Célja Átjárható-

ság 

Duzzasz-

tás nagy-

sága (cm) 

Fegyverneki 
Holt-Tisza 6+068 213466 758132 zsilip halgazdálko-

dás nem - 

Fegyverneki 
Holt-Tisza 

7+603 212816 759602 zsilip halgazdálko-
dás 

nem - 

Fegyverneki 
Holt-Tisza 8+896 212820 760617 zsilip halgazdálko-

dás nem - 

Fegyverneki 
Holt-Tisza 10+505 214050 761397 zsilip halgazdálko-

dás nem - 

Fegyverneki 
Holt-Tisza 

11+000 214497 761198 zsilip halgazdálko-
dás 

nem - 

Fegyverneki 
Holt-Tisza 13+242 213709 759578 zsilip vízkormány-

zás nem - 

Fegyverneki 
Holt-Tisza 14+152 214075 758649 zsilip vízkormány-

zás igen - 

Fegyverneki 
Holt-Tisza 

14+242 214164 758562 áteresz vízkormány-
zás 

igen - 

4.2.2. Mederrendezés:  

Víztestet alko-
tó állóvíz neve  

Helye  Célja 
Utolsó be-
avatkozás 

éve 

Gyakorisá-
ga 

Jellege 

Fegyverneki 
Holt-Tisza 7+600–8+400 mederfenntartás 2002 15-20 évente kotrás 

Fegyverneki 
Holt-Tisza 0+000–15+300 mederfenntartás 2006 1-2 évente növényzet irtása 
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4.2.3. Partvédelem:  

Víztestet alko-
tó állóvíz neve 

Helye Célja 
Építés ideje 

(év) 
Anyaga 

Fegyverneki Holt-
Tisza 

mindkét parton 
parterózióval szembeni 

védelem 
folyamatos 

földmű növény-
takaróval 

 

4.2.4. Töltések, depóniák (csak holtágak esetén):  

Víztestet alkotó állóvíz neve Helye  
Elhelyezkedése 

 (partéltől való távolság [m]) 

Magassága 

(m) 

Fegyverneki Holt-Tisza bp 0+000–2+000 100-200 3,5-4,5 

Fegyverneki Holt-Tisza bp 2+00–7+000 800-1000 3,5-4,5 

Fegyverneki Holt-Tisza bp 7+000–11+000 20-50 3,0-4,0 

 

4.2.5. Összefoglaló értékelés 

 Megállapított hidromorfológiai kockázatosság: 

A hidromorfológiai kockázatosság megállapítható a k övetkez ők miatt: 

1. A holtág különböz ő hasznosítási céljai miatt a vízszint mesterségesen  be-

folyásolt. 

2. A halgazdálkodási hasznosítású holtágszakaszon o lyan elzárások vannak a 

mederben, amelyek nem átjárhatók a halak számára 

3. A teljes zonáció csak a tókerület 40%-ában van j elen. 
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4.3 Pontszerű szennyezőforrások számbavétele 

4.3.1. Szennyvíz és használtvíz bevezetések, szennyezett hozzáfolyások:  

Terhelés [kg/év] 
Ss
z 

Víztestet alko-
tó állóvíz neve  

Forrás helye 
(EOVY) 

Forrás he-
lye (EOVX) 

Mennyiség 

[m³/d] 

Jelle-
ge 

Tisztítás  
KOIps BOI5 öN öP 

1. 
Fegyverneki 
Holt-Tisza 

759602 212816 120 K B 
11 62

3 
3 452 3 867 480 

1. Fegyverneki folyékony hulladék kezelőtelep (Fegyverneki Vízmű, T/5438) 

 

4.4 Diffúz szennyezőforrások számbavétele, a területhasználat bemutatása 

4.4.1. Diffúz szennyező hatások a közvetlen vízgyűjtőn: NA 

4.5 Egyéb emberi hatások számbavétele 

4.5.1. Üzemi vízminőségi kárelhárítási tervek számbavétele (közvetlen vízgyűjtőn):  

víztestet alkotó ál-
lóvíz neve 

potenciális 
forrás helye 

EOVY EOVX 
üzem megnevezé-

se 
iparági besorolás 

Fegyverneki Holt-Tisza  766162 207194 Strabag Építő Kft. Bi-
tumenemulziós Üzem bitumenüzem 

Fegyverneki Holt-Tisza  762402 210277 Kunhalom Agrária  üzemanyagtöltő 

Fegyverneki Holt-Tisza  762022 211129 Pajola Bt. konténeres 
töltőállomás 

üzemanyagtöltő 

Fegyverneki Holt-Tisza  762723 211570 
MOL Rt. 4.sz.fkl. úti 
üzemanyagtöltő állo-
más 

üzemanyagtöltő 

Fegyverneki Holt-Tisza  759476 212879 Települési szennyvíz-
tisztító 

szennyvíztisztító 

 

 


