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1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

1.1. A víztest neve: Gyova-Mámai Holt-Tisza 

1.2. A víztest VOR kódja: AIH 076 

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: 1 

1.8. A víztest genetikai besorolása: holtág 

1.9. Tápláló vízfolyások:  

Máma-Tőkefoki csatorna 1+400 tkm 
 Sas-Csépa-Máma f őcsatorna 6+066 tkm 
 Tisza 256,2 fkm 
 Hármas-Körös 5,0 fkm 

1.10. Megcsapoló felszíni vízfolyások (név, fkm):  

 Máma-Tőkefoki csatorna, Hármas-Körös 5,0 fkm 

1.11. A közvetlen vízgyűjtő nagysága (km2): 35,46 

1.12. A teljes vízgyűjtő nagysága (km2): 35,46 

1.13. A víztestnek és vízgyűjtőjének rövid, szöveges jellemzése:  

Felszíni vizeket tekintve a vízgy űjtő a 66 d belvízrendszerhez tartozik. Északról ha-
tárolja a Tiszasas-Csépa-Szelevényt összeköt ő műút. Keletr ől a Hármas-Körös. Dél-
ről és Nyugatról a Tisza. A holtágba csatlakozik a Sa s-Csépa-Máma f őcsatorna és a 
Máma-Tőkefoki csatorna. 
A gyovai és a mámai részb ől álló holtágrendszer a Tisza szabályozása során 18 58-
ban végrehajtott 83. számú átmetszéssel alakult ki,  a bal parti ármentesített terüle-
ten. Közigazgatásilag Csongrád városhoz és a Jász-N agykun-Szolnok megyei 
Csépa és Tiszasas községekhez tartozik.  
Hossza 11,360 km, nettó területe 99,4 ha, víztérfog ata 1,3 millió m 3. Medrének fel-
iszapoltsága el őrehaladott, vízi növényzettel való ben őttsége közepes mérték ű. A 
Tiszához az északi (Gyovai) holtágrészen keresztül kapcsolódik. A két holtágrészt a 
rövid Máma-Gyovai összeköt ő csatorna kapcsolja egybe. A holtág töltése belvize k-
ből,a Tiszából szivornyásan, illetve a Máma-T őkefoki belvízcsatorna zsilipjén ke-
resztül, gravitációsan, a Hármas-Körösb ől. A holtág le űrítése szintén a Máma-
Tőkefoki csatornán keresztül a Hármas-Körösbe történh et. 
Elsődleges funkciója a belvíztározás, másodlagos funkci ója az öntöz ővíz tározás. A 
környék mez őgazdasági területei innen láthatók el öntöz ővízzel, de az öntöz ővíz-
készlet korlátozottan áll rendelkezésre. További ha sznosítása halászat és horgászat. 
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1. számú kép: Gyova-Mámai Holt-Tisza 2+900 km szelvénye 

 

 
2. számú kép: Gyova-Mámai Holt-Tisza 1+450 km szelvénye 

 
 
 
 



Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 

Gyova-Mámai Holt - Tisza (AIH076) 

 

 

1-3. melléklet Víztest adatlap  – 3 – 
 

 

1.14. Teljes vízgyűjtőn érintett települések:  

 Tiszasas, Csépa, Tiszaug 

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 Dél-Alföld pt.2.1 

 

1.16. Térképi ábrázolás:  

 

 

2 HIDROLÓGIAI JELLEMZŐK 

2.1. Vízkészlet típusa: felszíni 

2.2. Vízszintingadozás (cm): 64  

Vízmérce helye: 5+255 tkm (4 T jel ű műtárgy) 
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 LKV: 40 cm 

 LNV: 104 cm 

2.3. Tartózkodási idő (nap): 365 

2.4. Átlagos vízmélység (középvízi, cm): 150 

2.5. Legnagyobb vízmélység (középvízi, cm): 300 

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

 78,19 mBf 10 cm, vízmérce helye a holtág 4T jel ű műtárgyánál „0” pont 78,09 mBf. 

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

 78,49 mBf 40 cm, vízmérce helye a holtág 4T jel ű műtárgyánál „0” pontja 78,09 mBf. 

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

 79,13 mBf 104 cm, vízmérce helye a holtág T jel ű műtárgyánál „0” pontja 78,09 mBf. 

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

 79,03 mBf 94 cm, a vízmérce helye a holtág 4T jel ű műtárgyánál „0” pontja 78,09 
mBf. 

2.10. Ökológiai vízszinthez tartozó térfogat (m3): 800 000 

2.11. Állóvíz térfogata (középvízi, m3): 980 000 

Minimális térfogat (m 3): 800 000  
 Maximális térfogat (m 3): 1 300 000  

2.12. Állóvíz felülete (középvízi, ha): 99,4 

2.13. Összes befolyó vízhozam (m3 /év): 4 000 000 

2.14. Ebből bevezetett vízmennyiség (m3 /év): 210 000  

2.15. Összes kifolyó vízhozam (m3 /év): 2 800 000 

2.16. Ebből kivezetett vízmennyiség (m3 /év): 20 000 

2.17. Vízjárás: mesterséges hatásra állandó 

2.18. Felszín alatti vizekkel való kapcsolat üzemvízi állapotban: ismeretlen  
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3. számú kép: A Gyova-Mámai Holt-Tisza ortofotója 

 

3 MORFOLÓGIAI JELLEMZŐK 

3.1 Mederviszonyok és parti sáv (hullámtér) jellemzése 

3.1.1. Víztest kerülete (középvízi, km): 15,9 

3.1.2. Part tagoltsága (km/km): 6,5 

3.1.3. Mederanyag: agyagos iszap 

3.1.4. Üledék vastagsága (cm): 40-50 

3.1.5. Feliszapolódás (cm/év): 2 

3.1.6. Erózió által érintett partszakasz (%): NA 

3.1.7. Feltöltődő partszakasz (%): 20-25 

3.1.8. Meder kanyargóssága (a tényleges hossz / végpontok között távolság): 22,71 

3.1.9. Meder folytonossága: igen 

3.1.10. Meder benőttsége:   

Hínárral való ben őttség:  35% 
 Sással-náddal való ben őttség:  25% 
 Fa, cserje a mederben:     0% 

3.1.11. Nyíltvíz felülete (%): 55-60 

3.1.12. Parti zóna geometriai jellemzői: lapos  
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3.2 Parti sáv (hullámtér) jellemzése  

3.2.1. Szélessége (m): 20 

3.2.2. Használat jellege:  

 mezőgazdasági hasznosítás 

3.2.3. Beépítettség (%): 30 

3.2.4. Parti sávot jellemző növényzet:  

 Gyomtársulások, nád, sás, fás ligetek, termesztett  növények 

3.2.5. Zonáció megléte a tókerület arányában (%): 90 

3.2.6. Fenntartás gyakorisága: NA 

 

 

4 AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI 

4.1 Vízhasznosítás 

4.1.1. Elsődleges hasznosítás: belvíztározás  

4.1.2. Másodlagos hasznosítás: öntözés  

4.1.3. Harmadlagos hasznosítás: horgászat 

4.1.4. Hajózás jellege: nincs 

4.1.6. Természetes fürdőhelyként kijelölt víztest: Nem 
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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  

Gyova-Mámai 
Holt-Tisza bp 5+677 734180 159097 Kistermelők- 1 ha-os szántó öntözés időszakos 0,6 1000 0 T/6275 

Gyova-Mámai 
Holt-Tisza jp 7+720 732666 157583 Kistermelők 2 ha-os szántó öntözés időszakos 33,00 1500 2000 T/4651 

 

vízkivétel helye:  vízkivétel célja:  

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

 



Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 

Gyova-Mámai Holt - Tisza (AIH076) 

 

 

1-3. melléklet Víztest adatlap  – 8 – 
 

 

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  

Gyova-Mámai Holt-
Tisza. 

Sas-Csépa csa-
torna 6+000 731548 160652 Mezőtúr-Tiszazugi VGT. bv I Na Na HK/401 

Gyova-Mámai Holt-
Tisza 

Tőkefoki csatorna 
1+400 

732578 157464 Mezőtúr-Tiszazugi VGT. bv I Na 0,9 HK/401 

 

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: 

A Gyova-Mámai Holt-Tisza állandó gravitációs vízpót lási lehet őséggel nem rendel-
kezik, ezért aszályos id őben fennáll a lehet ősége, hogy vízszintje az ökológiai víz-
szint alá süllyed. A Hármas-Körösb ől gravitációsan csak id őszakosan (+36 cm-ig), a 
Tiszából levonuló árhullámból szivornyásan, illetve  belvízb ől tölthet ő, vizét a Máma-
Tőkefoki belvízcsatornán keresztül a Hármas-Körösbe l ehet vezetni. Els ődleges 
funkciója a belvíztározás, másodlagos funkciója az öntöz ővíz tározás, harmadlagos 
a halászati hasznosítás. A környék mez őgazdasági területei gazdaságosan csak in-
nen láthatók el öntöz ővízzel, de az öntöz ővíz-készlet korlátozottan áll rendelkezésre. 

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) 

Gyova-
Mámai Holt-

Tisza 
7+222   áteresz út, vízkor-

mányzás igen  

Gyova-
Mámai Holt-

Tisza 
5+255 732199 160119 4T jelű zsilip út vízkor-

mányzás igen - 

Gyova-
Máma Holt-

Tisza 
3+135 733661 157426 áteresz út igen - 

Gyova-
Máma Holt-

Tisza 
1+000 732244 158558 áteresz út igen - 

 

4.2.2. Mederrendezés: Nincs a víztesten  

4.2.3. Partvédelem: Nincs a víztesten  

4.2.4. Töltések, depóniák (csak holtágak esetén): Nincs a víztesten  

4.2.5. Összefoglaló értékelés 

 Megállapított hidromorfológiai kockázatosság: 

Az adatbázis alapján a víztest hidromorfológiailag nem kockázatos besorolású. 
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4.3 Pontszerű szennyezőforrások számbavétele 

4.3.1. Szennyvíz és használtvíz bevezetések, szennyezett hozzáfolyások: NA 

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 

Gyova-Mámai Holt-
Tisza  728887 164893 Sasi-Tüzép Transz Üzemanyag-töltő 

 

 


