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1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

1.1. A víztest neve: Kőtelki halastó 

1.2. A víztest VOR kódja: AIG984 

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

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

1.4. Víztest kategóriája: mesterséges 

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

1.6. Részvízgyűjtő kódja, neve: 2 Tisza 

1.7. A víztestet alkotó tavak darabszáma: 11 db (4 db termel ő és 7 db teleltet ő) 

1.8. A víztest genetikai besorolása: mesterséges 

1.9. Tápláló vízfolyások (név, km): Jászsági-III-2 5+070  

1.10. Megcsapoló felszíni vízfolyások (név, km): Doba – csatorna 9+508  

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 tórendszert 1981-82-ben tervezték. Üzemeltetési e ngedélyt 1983-ban kapott.  
A tórendszer Tiszasüly községt ől DNy-ra, mintegy 3 km-re helyezkedik el. Északon a  
72-es belvízcsatorna, délen a 205-ös belvízcsatorna , keleten a Doba - csatorna, yyu-
gaton a J-III-2 öntöz ő fürtf őcsatorna határolja.  
A halastavak síkvidéki jelleg űek, körtöltéssel határoltak.  

1.14. Teljes vízgyűjtőn érintett települések: NR 

1.15. Érintett felszín alatti víztestek:  

Felszín alatti  
víztest 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:  
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2 HIDROLÓGIAI JELLEMZŐK 

2.1. Vízkészlet típusa: felszíni 

2.2. Vízszintingadozás: 180 cm 

  LKV: 0 cm 

  LNV 180 cm 

2.3. Tartózkodási idő (nap): 200-365 

2.4. Átlagos vízmélység (középvízi, cm): 130 

2.5. Legnagyobb vízmélység (középvízi, cm): 180 

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

2.7. Minimális vízszint: (mBf és/vagy cm) 85,5 mBf 

2.8. Maximális vízszint (mBf és/vagy cm): 87,3 mBf 

2.9. Szabályozási vízszint (mBf és/vagy cm): 87,1 mBf 

2.10. Ökológiai vízszinthez tartozó térfogat (m3): NR 

2.11. Állóvíz térfogata (középvízi, m3): 800.000 

Minimális térfogat (m3):100.000 

Maximális térfogat (m3): 850.000 

2.12. Állóvíz felülete (középvízi, ha): 63 

2.13. Összes befolyó vízhozam (m3/év): 800.000  

2.14. Ebből bevezetett vízmennyiség (m3/év): 430.000  

2.15. Összes kifolyó vízhozam (m3/év): 500.000  

2.16. Ebből kivezetett vízmennyiség (m3/év): 430.000  

2.17. Vízjárás: mesterséges hatásra id őszakos 

2.18. Felszín alatti vizekkel való kapcsolat üzemvízi állapotban: ismeretlen 
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1. kép: A Kőtelki halastó ortofotója 
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3 MORFOLÓGIAI JELLEMZŐK 

3.1 Mederviszonyok és parti sáv (hullámtér) jellemzése 

3.1.1. Víztest kerülete (középvízi, km): 3,670 

3.1.2. Part tagoltsága (a tó felületével azonos területű kör kerületének és a partvonal hosszúsá-
gának hányadosa): 0,76 km/km 

3.1.3. Mederanyag: agyag/iszap 

3.1.4. Üledék vastagsága (cm): 20 

3.1.5. Feliszapolódás (igen, cm/év): Igen, 0,1  

3.1.6. Erózió által érintett partszakasz (%): 50 

3.1.7. Feltöltődő partszakasz (%): 0  

3.1.8. Meder kanyargóssága (a tényleges hossz / végpontok között távolság): NR 

3.1.9. Meder folytonossága: Nem 

3.1.10. Meder benőttsége:  

 Hínárral való ben őttség: 10 % 

 Náddal, sással való ben őttség: 10 %  

 Fű, cserje, fa: 0% 

3.1.11. Nyíltvíz felülete (%): 80 

3.1.12. Parti zóna geometriai jellemzői: lapos 

3.2 Parti sáv (hullámtér) jellemzése  

3.2.1. Szélessége (m): 5-20  

3.2.2. Használat jellege: NA 

3.2.3. Beépítettség (%): 0,000 

3.2.4. Parti sávot jellemző növényzet: gyékény 

3.2.5. Zonáció megléte a tókerület arányában (%): 5 

3.2.6. Fenntartás gyakorisága: Évente kétszer történik kaszálás és növényírtás  
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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    

IdőszakoIdőszakoIdőszakoIdőszakos-s-s-s-

ságságságság    

Eng. Eng. Eng. Eng.     

vívívívízzzzsugásugásugásugárrrr 

(l/s) 

Eng. víEng. víEng. víEng. 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    

Kőtelki halastó Doba-csatorna 749600 224031 
Aquint-Hungária 

Kft. 
lecsapolás I 186 ismeretlen 430 000 T/3645 

 

vízkivétel helye: vízkivétel célja:  időszakosság: 
szelvényszám megadása 
(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 

Kőtelki halastó 

J-III-2 
5+0708+738 

tkm 

ismeretlen ismeretlen Aquint-Hungária Kft. é.v. I 800 000 330 000 T/3645 
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vízbevezetés helye: szelvényszám megadása (fkm)vízbevezetés helye: szelvényszám megadása (fkm)vízbevezetés helye: szelvényszám megadása (fkm)vízbevezetés helye: szelvényszám megadása (fkm)    bevezetett víz jellege:bevezetett víz jellege:bevezetett víz jellege:bevezetett víz jellege:    
 -   bv = belvíz 
Időszakosság -   k szv = kommunális szennyvíz (tisztított/ tisztítat-

lan) 
-   I = igen -   i szv = ipari szennyvíz (tisztított/ tisztítatlan) 
-   N = nem -   hv = használt víz (halastó, rizsföld, strandfürdő, 

ipari használtvíz) 
 -   é.v. = élővíz  
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4.1.8. Szöveges értékelés, összefoglalás a vízforgalomról: 

A tavak engedélyezett vízfelhasználása évr ől évre csökken ő tendenciát mutat. A tó-
gazda igyekszik minél több vizet vízforgatásos tech nológiával megtartani. A halasta-
vak vízfelhasználása, feltöltése, leürítése gazdasá gi szempontok szerint történik.  

4.2 Hidromorfológiai beavatkozások 

4.2.1. Keresztező műtárgyak  

Víztestet alko-

tó állóvíz neve 
Helye EOVy EOVx Típusa Célja 

Átjárható-

ság 

Duzzasz-

tás nagy-

sága (cm) 

Kőtelki halastó J-III-2 5+070 
isme-

retlen 

isme-

retlen 

Beeresztő 

műtárgy 
vízbeeresztés Nem 40 

Kőtelki halastó 
Doba -csatorna 

10+142 

74957

9 

22463

0 

Leeresztő 

műtárgy 
lecsapolás Nem ismeretlen 

 

4.2.2. Mederrendezés: NR 

4.2.3. Partvédelem 

Víztestet alkotó 

állóvíz neve 
Helye Célja Építés ideje [év] Anyaga 

Kolopi halastó a tavak körül 
Parterózió elleni véde-

lem 
folyamatos 

Növénytakaró 

(nád-sás-gyékény) 

 

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

4.2.5. Összefoglaló értékelés 

A tavak üzemrendje a mindenkori gazdasági érdekekne k van alárendelve. A tavak vízszint-
szabályozása a haltenyésztésre/halnevelésre van opt imalizálva.  

Megállapított hidromorfológiai kockázatosság: NR 

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): NR 


