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1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

1.1. A víztest neve: Sámágyi halastó 

1.2. A víztest VOR kódja: AIH018 

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: 10 db 

 (3 db tó, 6 db teleltet ő, 1 központi küls ő halágy) 

1.8. A víztest genetikai besorolása: mesterséges 

1.9. Tápláló vízfolyások (név, km): Jászsági-f őcsatorna kb. 1+108 fkm (jp.0+870 tkm) 

1.10. Megcsapoló felszíni vízfolyások (név, km):  

6-a. számú belvízcsatorna bp.1+007 km, majd a 6. sz ámú belvízcsatorna 0+930 km, 

onnan az 5-120-as számú belvízcsatorna 1+048 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:  

A Sámágyi 56 ha-os halastó rendszer Kisköre közigaz gatási területén, a Jászsági-
főcsatorna jobb partja és a J-I-1 öntöz ő csatorna bal partja közötti területen helyezke-
dik el. 
A J-I-1csatorna bal parti töltés 0+460-1+874 tkm kö zötti szakasza egyben a halastó töl-
tése is. A tórendszer 3 db tóból, 6 db teleltet ő tóból és egy központi küls ő halágyból áll. 
Extenzív haltartás folyik. 

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: 110 cm 

 LKV:10 cm 

 LNV 120 cm 

2.3. Tartózkodási idő: 365 nap 

2.4. Átlagos vízmélység (középvízi): 80-100 cm 

2.5. Legnagyobb vízmélység (középvízi): 120 cm 

2.6. Ökológiai vízszint: NR 

2.7. Minimális vízszint: 87,10 mBf 

2.8. Maximális vízszint: 88,30 mBf 

2.9. Szabályozási vízszint: 88,30 mBf 

2.10. Ökológiai vízszinthez tartozó térfogat: NR 

2.11. Állóvíz térfogata (középvízi): 500 000-600000 m3 

2.12. Állóvíz felülete (középvízi): 56 ha 

2.13. Összes befolyó vízhozam: 185 000 m3/év 

2.14. Ebből bevezetett vízmennyiség: 185 000 m3/év 

2.15. Összes kifolyó vízhozam: 178 000 m3/év 

2.16. Ebből kivezetett vízmennyiség: 178 000 m3/év 

2.17. Vízjárás: mesterséges hatásra id őszakos 

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

3.1 Mederviszonyok és parti sáv (hullámtér) jellemzése 

3.1.1. Víztest kerülete (középvízi): 7,8 km 

3.1.2. Part tagoltsága (a tó felületével azonos területű kör kerületének és a partvonal hosszúsá-
gának hányadosa): 0,48 km/km 

3.1.3. Mederanyag: iszap 

3.1.4. Üledék vastagsága: 20- 40 cm 

3.1.5. Feliszapolódás: 5-10 cm/év 

3.1.6. Erózió által érintett partszakasz: 40-50 cm 

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: 

 Lebegő és gyökerez ő hínár: 30-40 %  
Sás – nád: 0 % 

Fű, cserje, fa: 0 % 

3.1.11. Nyíltvíz felülete: 60-70% 

3.1.12. Parti zóna geometriai jellemzői:  

  Északi része meredek 

 Déli része lapos 

3.2 Parti sáv (hullámtér) jellemzése  

3.2.1. Szélessége: 3-10 m  

3.2.2. Használat jellege: halászat  

3.2.3. Beépítettség: 5% 

3.2.4. Parti sávot jellemző növényzet: nád, gyékény  

3.2.5. Zonáció megléte a tókerület arányában: 80-90% 

3.2.6. Fenntartás gyakorisága:  

1-2 alkalommal évente történik kaszálás, növényirtá s. 
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2. kép: A Sámágyi halastó 
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4 AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI 

4.1 Vízhasznosítás 

4.1.1. Elsődleges hasznosítás: halászat  

4.1.2. Másodlagos hasznosítás: NA 

4.1.3. Harmadlagos hasznosítás: NA 

4.1.4. Hajózás jellege: NR 

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

víztestet alkotó 

állóvíz 

neve 

Vízkivétel 

helye 
EOVyEOVyEOVyEOVy    EOVxEOVxEOVxEOVx    

EngedEngedEngedEngedéééélyes lyes lyes lyes 

megnmegnmegnmegneeeevezésevezésevezésevezése    

VízkivételVízkivételVízkivételVízkivétel    

céljacéljacéljacélja    

IdőszakoIdőszakoIdőszakoIdőszakos-s-s-s-

ságságságság    

Eng.Eng.Eng.Eng.        

vízsvízsvízsvízsuuuugárgárgárgár 

(l/s) 

Eng. víEng. víEng. víEng. víz-z-z-z-

memememennnnnyiség nyiség nyiség nyiség 

(m(m(m(m3333/év)/év)/év)/év)    

TénylTénylTénylTényleeeeges ges ges ges     

vízmevízmevízmevízmennnnnyiség nyiség nyiség nyiség 

(m(m(m(m3333/év)/év)/év)/év)    

vízikönyviszámvízikönyviszámvízikönyviszámvízikönyviszám    

Sámágyi halastó 

A halastó 

nyugati olda-

lán 

759825 241711 Kiskörei Zrt. lecsapolás I 200 NA 178 000 T/1548 

 

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) 

víztestet alko-

tó állóvíz neve 

vízbeveze-

tés helye 
EOVY EOVX 

Engedélyes meg-

nevezése 

bevezetett víz 

jellege 

Idősza-

kosság 

Eng. vízmeny-

nyiség  

(m3/év) 

Tényleges  

vízmennyiség 

(m3/év) 

vízikönyviszám 

Sámágyi halastó 

Jászsági 
fcs. 0+870 

jp.tkm 

759964 241449 Kiskörei Zrt. halastó I 500 000 185 000 T/1548 
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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  
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4.1.8. Szöveges értékelés, összefoglalás a vízforgalomról 

A Sámágyi 56 ha-os halastó vízpótlása a Jászsági-f őcsatornából szivattyúval történik egy 
központi tóba, amely mindhárom tóval kapcsolatba va n műtárgyakon keresztül. Innen törté-
nik a víz szétosztása feltöltéskor is és lecsapolás kor is. 
A lecsapoláskor a központi küls ő halágyon keresztül a lehalászó medencébe, a 6-a. s zámú, 
majd a 6. sz. Társulati csatornába, onnan az 5-120- as számú belvízcsatornába és a Tisza-tó 
jobb parti szivárgóba, onnan a Kiskörei szivattyúte lepen keresztül a Tiszába történik. 

4.2 Hidromorfológiai beavatkozások 

4.2.1. Keresztező műtárgyak: NR 

4.2.2. Mederrendezés 

Víztestet alkotó 

állóvíz neve 
Helye Célja 

Utolsó beavakozás  

éve 
Gyakorisága Jellege 

Sámágyi halastó 56 ha tó Élettér növelés 2006 5 évente kotrás 

   

4.2.3. Partvédelem 

Víztestet alkotó  

állóvíz neve 
Helye Célja Építés ideje (év) Anyaga 

Sámágyi halastó 56 ha tó szaka-
szosan 400 fm-en 

partvédelem 2007 Rőzse, karó 

 

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

4.2.5. Összefoglaló értékelés 

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 

 


