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1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

1.1. A víztest neve: Kecskeri-tározó 

1.2. A víztest VOR kódja: AIG977 

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

 hasonló típus: 11 meszes – kis terület ű – sekély – nyílt vízfelület ű – időszakos 
tározó 

1.4. Víztest kategóriája: mesterséges 

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: mesterséges 

1.9. Tápláló vízfolyások (név, km): NK-III-2-6. öntöz őcsatorna 7+950 

1.10. Megcsapoló felszíni vízfolyások (név, km): Karcagi-II. csatorna 11+150 

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:  

A Kecskeri-tározó Karcagtól délnyugati irányban, a Villogó-csatorna és a Karcagi-II. csator-
na között helyezkedik el. 

Síkvidéki körtöltéses tározó, a töltés magassága 87 ,12 mBf. A vízrendszer domborzata ural-
kodóan sík, É-D-i lejtés ű. 

A tározó a 061/b jel ű Villogói belvízöblözet része. A Karcagi-II. csator na fels ő szakaszának 
vízgyűjtő területe 58 km 2, ennek lehetséges befogadója a Kecskeri-tározó. A Karcagi-II. csa-
torna fels ő szakaszán összegyülekez ő és lecsapolásra kerül ő vizek a V-11. belvízcsatorna 
közvetítésével jutnak a Villogó-csatornába.  

A tározó els ődleges funkciója a vízgy űjtő területen összegyülekez ő belvíz tározása abban 
az esetben, ha a belvízmentesítés nem oldható meg a  Karcagi-II., illetve a Villogó-
csatornákon keresztül. A tározásra akkor kerülhet s or, amikor a Hortobágy-Berettyón árvíz-
védelmi okokból belvíz-beemelési korlátozás lép éle tbe. A tározó minden év október 15-i 
leürítést követ ően befogadóképes. 

A tározásra igénybe vehet ő kapacitás 620 000 m 3, amely a tározó 85,30 mBf vízszintr ől 85,70 
mBf vízszintre történ ő feltöltésével állítható el ő. A feltöltés csak szivattyúsan történhet a 
Karcagi-II. csatorna 11+150 szelvényben létesített szivattyúálláson.  
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A tározó további funkciója a halászat, ami csak az elsődleges funkció, a belvíztározás figye-
lembevételével végezhet ő. A tározó halászati hasznosítója a Halász Kft.  

A Kecskeri-tározónak öntöz ővíz tározási funkciója is van. Tenyészid őszakban a tározó az 
Nk-III-2-6. csatornából kerül feltöltésre. A Nagyku nsági öntöz őrendszerb ől (Nk-III öntöz őfürt) 
a Kecskeri-tározón közvetítésével mez őgazdasági vízszolgáltatás történik. 

A természetvédelmi hatóság el őírásai alapján költési és fiókanevelési id őszakban (március 
1. – június 30.) mesterséges vízszintváltoztatás ne m engedélyezett, halászati tevékenység a 
nádfal közelében nem végezhet ő. 

1.14. Teljes vízgyűjtőn érintett települések: Karcag (kizárólag a vízfelületet figyelembe véve)  

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:  

 

 

2 HIDROLÓGIAI JELLEMZŐK 

2.1. Vízkészlet típusa: felszíni 

2.2. Vízszintingadozás (cm): 35 

 vízmérce helye: NK-III-2-6. öcs. becsatlakozásnál,  „0” pontja: 84,32 mBf 

 LKV: 103 cm 

 LNV: 138 cm 

2.3. Tartózkodási idő (nap): 365 

2.4. Átlagos vízmélység (középvízi, cm): 120 



Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 

Kecskeri-tározó (AIG977) 

 

 

1-3. melléklet Víztest adatlap  – 4 – 
 

 

2.5. Legnagyobb vízmélység (középvízi, cm): 150 

2.6. Ökológiai vízszint (mBf és/vagy cm): NR 

2.7. Minimális vízszint (mBf és/vagy cm): 85,35 mBf /  103 cm 

2.8. Maximális vízszint (mBf és/vagy cm): 85,70 mBf / 138 cm 

2.9. Szabályozási vízszint (mBf és/vagy cm): NR 

 öntözési üzemi vízszint: 85,55-85,65 mBf  

2.10. Ökológiai vízszinthez tartozó térfogat (m3): NR 

2.11. Állóvíz térfogata (középvízi, m3): 1 700 000 

Minimális térfogat (m3): 1 200 000 

 Maximális térfogat (m3): 1 820 000 

2.12. Állóvíz felülete (középvízi, ha): 155 

2.13. Összes befolyó vízhozam (m3 /év): 700 000 

2.14. Ebből bevezetett vízmennyiség (m3 /év): 700 000 

2.15. Összes kifolyó vízhozam (m3 /év): 650 000 

2.16. Ebből kivezetett vízmennyiség (m3 /év): 650 000 

2.17. Vízjárás: mesterséges hatásra állandó 

2.18. Felszín alatti vizekkel való kapcsolat üzemvízi állapotban: semleges 
 

 

1. kép: A Kecskeri-tározó ortofotója  
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2. kép: A Kecskeri-tározó a lecsapoló m űtárgynál  

 

3 MORFOLÓGIAI JELLEMZŐK 

3.1 Mederviszonyok és parti sáv (hullámtér) jellemzése 

3.1.1. Víztest kerülete (középvízi, km): 5,55 

3.1.2. Part tagoltsága (km/km): 4,41 km / 5,55 km = 0,80  

3.1.3. Mederanyag: agyag 

3.1.4. Üledék vastagsága (cm): 30 

3.1.5. Feliszapolódás (cm/év): 5 

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): NR 

3.1.9. Meder folytonossága: igen 

3.1.10. Meder benőttsége: Hínárral való ben őttség: 0%  

 Sással-náddal való ben őttség: 10% 

 Fa, cserje a mederben: 0% 

3.1.11. Nyíltvíz felülete (%): 90 
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3.1.12. Parti zóna geometriai jellemzői: meredek parti zóna 1:3 rézs ű 

3.2 Parti sáv (hullámtér) jellemzése 

3.2.1. Szélessége (m): 0-50 

3.2.2. Használat jellege: nincs 

3.2.3. Beépítettség (%): 0 

3.2.4. Parti sávot jellemző növényzet: gyomtársulások, nádas 

3.2.5. Zonáció megléte a tókerület arányában (%): 0 

3.2.6. Fenntartás gyakorisága: kaszálás 1-2 évente a töltésen 

 

4 AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI 

4.1 Vízhasznosítás 

4.1.1. Elsődleges hasznosítás: belvíztározás 

4.1.2. Másodlagos hasznosítás: extenzív haltenyésztés 

4.1.3. Harmadlagos hasznosítás: nincs 

4.1.4. Hajózás jellege: nincs  

4.1.5. 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 víz-

mennyiség 

(m3/év) 

Vízikönyvi 

szám 

Kecskeri-tározó Karcagi-II. cs. 
jp 11+150 783312 215365 KÖTI-KÖVIZIG lecsapolás igen 250 650 000 500 000 T/4397 

Kecskeri-tározó 2+635 tkm 783240 215236 Bertalan József (33 ha) halastó igen NA 448 000 136 000 T/5906 

Kecskeri-tározó 3+900 tkm 782265 215554 Cserhát Mg Kft. 
(197,4 ha rizs) öntözés igen NA 1 881 000 1 513 278 T/5165 

 
vízkivétel helye:  vízkivétel célja:  
szelvényszám megadása (km) - ivóvíz - halastó/horgásztó 
 - természetvédelem - energiacélú 
 - öntözés - vízátvezetés 
 - ipar - rekreáció 
 

4.1.7. Vízbevezetés (2006-os évre vonatkozóan) 

Víztestet alkotó 

állóvíz neve 
Vízbevezetés helye EOVy EOVx 

Engedélyes 

megnevezése 

Bevezetett víz 

jellege 

Időszakos-

ság 

Engedélyezett 

vízmennyiség  

(m3/év) 

Tényleges víz-

mennyiség 

(m3/év) 

Vízikönyvi szám  

Kecskeri-tározó 
NK-III-2-6. ö.cs. 

8+300 szelvénynél 781884 217042 NK-III-2-6. önt.cs. é.v. igen 700 000 700 000 T/4397 

 
vízbevezetés helye: szelvényszám megadása (km) bevezetett víz jellege: 
 - é.v. = élővíz  
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4.1.8. Szöveges értékelés, összefoglalás a vízforgalomról: 

A Kecskeri-tározó els ődleges célja az érkez ő és esetlegesen visszatartandó belvizek 
tározása, valamint tenyészid őszakban halászat és öntöz ővíz tározás. Ezen célokat megfele-
lően ellátja. A lecsapolás tervezett ideje szeptember  20. – október 20. közötti. 

 

4.2 Hidromorfológiai beavatkozások 

4.2.1. Keresztező műtárgyak: nincs a víztesten  

4.2.2. Mederrendezés: 

Víztestet alko-

tó állóvíz neve 

Helye Célja Utolsó beavat-

kozás éve 

Gyakorisága Jellege 

Kecskeri tározó 2+152–2+456 halágy kotrás 2006 10 évente kotrás 

 

4.2.3. Partvédelem: nincs a víztesten  

4.2.4. Töltések, depóniák: 

Víztestet alkotó állóvíz 

neve 

Helye Elhelyezkedése 

(partéltől való távolság 

[m]) 

Magassága [m] 

Kecskeri-tározó 0+000–5+535 0 2-3 m 

 

4.2.5. Összefoglaló értékelés 

Megállapított hidromorfológiai kockázatosság: NR (m esterséges víztest) 

 

4.3 Pontszerű szennyezőforrások számbavétele 

4.3.1. Szennyvíz és használtvíz bevezetések, szennyezett hozzáfolyások: nincs a víztesten 

 

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): NR 

 


