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1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

1.1. A víztest neve: György-éri halastavak 

1.2. A víztest VOR kódja: AIH080 

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

 10 meszes – kis terület ű – sekély – ben őtt vízfelület ű – időszakos típushoz hasonló 
halastó 

1.4. Víztest kategóriája: erősen módosított 

1.5. Alegység kódja, neve: 2-9 Hevesi-sík 

1.6. Részvízgyűjtő kódja, neve: 2 Tisza 

1.7. A víztestet alkotó tavak darabszáma: 3 db 

1.8. A víztest genetikai besorolása: holtág/halastó 

1.9. Tápláló vízfolyások (név, km):  

Besenyszögi öntöz őfőcsatorna 2+139 km, Jászsági - f őcsatorna 19+826 km 

1.10. Megcsapoló felszíni vízfolyások (név, km): 28. számú f őcsatorna, 1+000 km 

1.11. A közvetlen vízgyűjtő nagysága (km2): NR 

1.12. A teljes vízgyűjtő nagysága (km2): NR 

1.13. A víztestnek és vízgyűjtőjének rövid, szöveges jellemzése: 

Tiszasüly községt ől nyugatra, a György ér elnevezés ű vízfolyás elhagyott medrében 

és természetes völgyében fekszik. A területet észak on a 28. számú belvízcsatorna, 

délen a Besenyszögi öntöz ő főcsatorna, keleten a Jászsági-f őcsatorna és nyugaton 

egy dűlőút határolja.  

1.14. Teljes vízgyűjtőn érintett települések: NR 

1.15. 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 
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1.16. Térképi ábrázolás:  
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2 HIDROLÓGIAI JELLEMZŐK 

2.1. Vízkészlet típusa: felszíni 

2.2. Vízszintingadozás: 100 cm 

 LKV: 20 cm 

 LNV: 120 cm 

2.3. Tartózkodási idő (nap): 365 

2.4. Átlagos vízmélység (középvízi, cm): 100 

2.5. Legnagyobb vízmélység (középvízi, cm): 120  

2.6. Ökológiai vízszint (mBf és/vagy cm): 87,10 mBf 

2.7. Minimális vízszint (mBf és/vagy cm): 86,50 mBf 

2.8. Maximális vízszint (mBf és/vagy cm): 87,50 mBf 

2.9. Szabályozási vízszint (mBf és/vagy cm): 87,30 mBf 

2.10. Ökológiai vízszinthez tartozó térfogat (m3): 1 100 000  

2.11. Állóvíz térfogata (középvízi, m3)): 1 224 000  

2.12. Állóvíz felülete (középvízi, ha): 89,4 

2.13. Összes befolyó vízhozam: NA 

2.14. Ebből bevezetett vízmennyiség (m3/év): 900 000  

2.15. Összes kifolyó vízhozam: NA 

2.16. Ebből kivezetett vízmennyiség: NA 

2.17. Vízjárás: mesterséges hatásra id őszakos 

2.18. Felszín alatti vizekkel való kapcsolat üzemvízi állapotban: ismeretlen 
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1. kép: A György-éri halastavak ortofotója 
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3 MORFOLÓGIAI JELLEMZŐK 

3.1 Mederviszonyok és parti sáv (hullámtér) jellemzése 

3.1.1. Víztest kerülete (középvízi, km): 13,720 

3.1.2. Part tagoltsága (a tó felületével azonos területű kör kerületének és a partvonal hosszúsá-
gának hányadosa): 0,244 km/km 

3.1.3. Mederanyag: agyag/iszap 

3.1.4. Üledék vastagsága (cm): 50-60 

3.1.5. Feliszapolódás (cm/év): 5-7  

3.1.6. Erózió által érintett partszakasz (%): 0 

3.1.7. Feltöltődő partszakasz (%): 6  

3.1.8. Meder kanyargóssága (a tényleges hossz / végpontok között távolság): 2,022 km/km 

3.1.9. Meder folytonossága: Nem 

3.1.10. Meder benőttsége: (lebegő és gyökerező hínár, sás-nád, fű, cserje, fa, %, augusztusi idő-
szakra vonatkozóan): 70 % 

3.1.11. Nyíltvíz felülete (%): 30 

3.1.12. Parti zóna geometriai jellemzői: lapos 

3.2 Parti sáv (hullámtér) jellemzése  

3.2.1. Szélessége (m): 5-15  

3.2.2. Használat jellege: - 

3.2.3. Beépítettség (%): 0 

3.2.4. Parti sávot jellemző növényzet: nád-sás 

3.2.5. Zonáció megléte a tókerület arányában (%): 10 

3.2.6. Fenntartás gyakorisága: Évente egyszer történik kaszálás, illetve növényirt ás. 
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4 AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI 

4.1 Vízhasznosítás 

4.1.1. Elsődleges hasznosítás: halászat/haltenyésztés 

4.1.2. Másodlagos hasznosítás: -  

4.1.3. Harmadlagos hasznosítás: - 

4.1.4. Hajózás jellege: - 

4.1.5. Természetes fürdőhelyként kijelölt víztest: Nem 
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4.1.6. Vízkivétel (2006-os évre vonatkozóan)- lecsapolás 

víztestet alkotó 

vízfolyás 

neve 

Vízkivétel 

helye 
EOVyEOVyEOVyEOVy    EOVxEOVxEOVxEOVx    

Engedélyes Engedélyes Engedélyes Engedélyes 

megnmegnmegnmegneeeevezésevezésevezésevezése    

VízkivételVízkivételVízkivételVízkivétel    

céljacéljacéljacélja    
IdőszakoIdőszakoIdőszakoIdőszakossssságságságság    

Eng. Eng. Eng. Eng.     

vívívívízzzzsugársugársugársugár 

(l/s) 

EnEnEnEng. víg. víg. víg. víz-z-z-z-

memememennnnnyiség nyiség nyiség nyiség 

(m(m(m(m3333/év)/év)/év)/év)    

Tényleges Tényleges Tényleges Tényleges     

vízmennyvízmennyvízmennyvízmennyiiiiség ség ség ség 

(m(m(m(m3333/év)/év)/év)/év)    

vízikönyviszámvízikönyviszámvízikönyviszámvízikönyviszám    

György - éri halas-
tavak 

28-as fcs. 
1+000 

  Tiszahalker Kft. lecsapolás I 392 600 000 600 000 T/668 

 

vízkivétel helye: vízkivétel célja:  időszakosság: 

szelvényszám megadszelvényszám megadszelvényszám megadszelvényszám megadáááása sa sa sa 

(fkm)(fkm)(fkm)(fkm)    

-   ivóvíz -   halastó/horgásztó -   I = igen 

 -   természetvédelem -   energiacélú -   N = nem 
 -   öntözés -   vízátvezetés  
 -   ipar -   rekreáció  

 

4.1.7. Vízbevezetés (2006-os évre vonatkozóan)- feltöltés/vízpótlás 

víztestet alko-

tó vízfolyás 

neve 

vízbeveze-

tés helye 
EOVY EOVX 

Engedélyes megne-

vezése 

bevezetett víz 

jellege 

Idősza-

kosság 

Eng. vízmeny-

nyiség  

(m3/év) 

Tényleges  

vízmennyiség 

(m3/év) 

vízikönyviszám 

György - éri ha-
lastavak 

Jászsági 
fcs. 19+826 

  Tiszahalker Kft. 
Halastavi 
feltöltővíz 

I 1.246.000 900.000 T/668 
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vízbevezetés helye: szelvényszám megadása (fkm) bevezetett víz jellege: 
 -   bv = belvíz 
Időszakosság -   k szv = kommunális szennyvíz (tisztított/ tisztítatlan) 
-   I = igen -   i szv = ipari szennyvíz (tisztított/ tisztítatlan) 
-   N = nem -   hv = használt víz (halastó, rizsföld, strandfürdő, ipari használtvíz) 
 -   é.v. = élővíz  

 

 



Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 

György-éri halastavak (AIH080) 

 

 

1-3. melléklet Víztest adatlap  – 9 – 
 

 

4.1.7. Szöveges értékelés, összefoglalás a vízforgalomról 

A tórendszert eléggé el őrehaladott eutrofizációs állapotok jellemzik. A leg nyugatibb tavakat 
2008-ban már nem is telepítették be hallal. 

4.2 Hidromorfológiai beavatkozások 

4.2.1. Keresztező műtárgyak  

Víztestet 

alkotó állóvíz 

neve 

Helye EOVy EOVx Típusa Célja Átjárhatóság 

Duzzasz-

tás nagy-

sága (cm) 

György - éri ha-

lastavak 
0+000 ismeretlen ismeretlen 

Leeresztő 
műtárgy 

Vízszint 

szabályozás 
Nem NA 

György - éri ha-

lastavak 
1+755 ismeretlen ismeretlen áteresz 

szakaszo-
lás 

Nem NA 

György -éri ha-

lastavak 
3+442 ismeretlen ismeretlen áteresz 

szakaszo-
lás 

Nem NA 

György - éri ha-

lastavak 
6+169 ismeretlen ismeretlen áteresz 

szakaszo-
lás 

Nem NA 

György - éri ha-

lastavak 
6+860 ismeretlen ismeretlen 

Beeresztő 
műtárgy 

Feltöl-

tés/vízpótlás 
Nem NA 

 

4.2.2. Mederrendezés: NA 

4.2.3. Partvédelem 

Víztestet alkotó 

állóvíz neve 
Helye Célja Építés ideje (év) Anyaga 

György - éri halasta-

vak 
A tavak körül Erózió elleni védelem Folyamatos 

Növénytakaró  

(nád-gyékény) 

 

4.2.4. Töltések, depóniák (csak holtágak esetén): NR 

4.2.5. Összefoglaló értékelés 

A halastavakat eléggé el őrehaladott eutrofizációs állapotok jellemzik. Nádda l, gyékénnyel 
hínárral er ősen be van n őve az év legnagyobb id őszakában. Az üzemeltetés során a gazda-
sági érdekek élveznek prioritást. 

Megállapított hidromorfológiai kockázatosság:  NR  
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4.3 Pontszerű szennyezőforrások számbavétele 

Szennyvíz és használtvíz bevezetések, szennyezett hozzáfolyások: NR 

4.4 Diffúz szennyezőforrások számbavétele, a területhasználat bemutatása 

4.4.1. Diffúz szennyező hatások a közvetlen vízgyűjtőn: NR 

4.5 Egyéb emberi hatások számbavétele 

4.5.1. Üzemi vízminőségi kárelhárítási tervek számbavétele (közvetlen vízgyűjtőn) 

Víztestet alko-

tó állóvíz neve 

potenciális 

forrás helye 
EOVY EOVX 

üzem megne-

vezése 

iparági besoro-

lás 

György – éri 

halastavak 
 747760 229020 

Görbe majori 

üzemanyagtöltő 

állomás 

üzemanyagtöltő 

 


