
Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 

Szajoli Holt-Tisza (AIH123) 

 

 

1-3. melléklet Víztest adatlap  – 1 – 
 

 

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

1.1. A víztest neve: Szajoli Holt-Tisza 

1.2. A víztest VOR kódja: AIH 123 

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: 6 

1.8. A víztest genetikai besorolása: holtág 

1.9. Tápláló vízfolyások:  

Tisza 344,2 fkm 

Décse-ér–Tiszapüspöki összeköt ő–Tiszapüspöki önt.f őcsat. 

 Sárnyaki csatorna  

1.10. Megcsapoló felszíni vízfolyások (név, fkm):  

 Tisza 344,2 fkm 

1.11. A közvetlen vízgyűjtő nagysága (km2): 34,85 

1.12. A teljes vízgyűjtő nagysága (km2): 34,85 

1.13. A víztestnek és vízgyűjtőjének rövid, szöveges jellemzése:  

A Szajoli Holt-Tisza Szajol és Tiszapüspöki községe k között, a Tisza bal partján, a 
64c belvízöblözetben helyezkedik el. A holtág a Tis za szabályozása során az 1840-
es évek végén a 76. számú átmetszéssel alakult ki a  343,0-343,6 fkm között. 

Hossza 7845 m, áttöltésekkel 5 bögére osztott, átla gos szélessége 120 m, területe 
74 ha, víztérfogata max. 1.105 em 3. Vízpótlása csapadékvízb ől, belvizekb ől és a 
Tiszapüspöki öntöz őcsatornából beadott vízb ől lehetséges. A víztest átjárható az 
áttöltésekben 0,8 m bels ő átmárőjű átereszek találhatók. A területre a síkvidéki 
domborzat jellemz ő, 86,00-88,00 mBf magasságú területekkel. 

Elsődleges funkciója a belvíztározás, de az extenzív ha ltenyésztés és a horgászat is 
jelent ős. A területen a hétvégi nyaralók száma 40%-ra tehe tő. A holtág körül szántó-
földi növénytermesztés folyik. 
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1. számú kép: Szajoli Holt-Tisza 4+600 km szelvény 

 

 

2. számú kép:Szajoli Holt-Tisza 5+100 km szelvény 
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1.14. Teljes vízgyűjtőn érintett települések:  

 Szajol, Tiszapüspöki 

 

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 Észak-Alföld pt.2.2 

 

1.16. Térképi ábrázolás: 

 

 

2 HIDROLÓGIAI JELLEMZŐK 

2.1. Vízkészlet típusa: felszíni 

2.2. Vízszintingadozás (cm): 70 
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Vízmérce helye: a mértékadó vízmérce „0” pontja, 80 ,00 mBf. a szivattyútelepnél 

 LKV: 183cm 

 LNV: 253 

2.3. Tartózkodási idő (nap): 200-250 

2.4. Átlagos vízmélység (középvízi, cm): 250 

2.5. Legnagyobb vízmélység (középvízi, cm): 300 

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

82,00 mBf, 200cm, (vízmérce helye Szivattyútelep) „ 0” pontja 80,00 mBf 

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

 81,83 mBf 180cm, (vízmérce helye Szivattyútelep) „ 0” pontja 80,00 mBf 

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

 82,53 mBf 253 cm, (vízmérce helye Szivattyútelep)„ 0” pontja 80,00 mBf 

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

 82,45 mBf 245 cm, (vízmérce helye Szivattyútelep) „0” pontja 80,00 mBf  

2.10. Ökológiai vízszinthez tartozó térfogat (m3): 690 000 

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

Minimális térfogat (m 3): 580 000  
 Maximális térfogat (m 3): 1 150 000  

2.12. Állóvíz felülete (középvízi, ha): 74 

2.13. Összes befolyó vízhozam (m3 /év): 74 000 

2.14. Ebből bevezetett vízmennyiség (m3 /év): 0  

2.15. Összes kifolyó vízhozam (m3 /év): 0 

2.16. Ebből kivezetett vízmennyiség (m3 /év): 280 000 

2.17. Vízjárás: mesterséges hatásra állandó 

2.18. Felszín alatti vizekkel való kapcsolat üzemvízi állapotban: NA 
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3. számú kép: A Szajoli Holt-Tisza ortofotója 

 

3 MORFOLÓGIAI JELLEMZŐK 

3.1 Mederviszonyok és parti sáv (hullámtér) jellemzése 

3.1.1. Víztest kerülete (középvízi, km): 21 

3.1.2. Part tagoltsága (km/km): 3,05 

3.1.3. Mederanyag: agyagos iszap 

3.1.4. Üledék vastagsága (cm): 60 

3.1.5. Feliszapolódás (cm/év): 1,0 

3.1.6. Erózió által érintett partszakasz (%): 20 

3.1.7. Feltöltődő partszakasz (%): 2 

3.1.8. Meder kanyargóssága (a tényleges hossz / végpontok között távolság): 4,56 

3.1.9. Meder folytonossága: igen 

3.1.10. Meder benőttsége:   

Hínárral való ben őttség:  25% 
 Sással-náddal való ben őttség:  15% 
 Fa, cserje a mederben:     0% 

3.1.11. Nyíltvíz felülete (%): 60-65 

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

3.2.1. Szélessége (m): 6 

3.2.2. Használat jellege:  

 mezőgazdasági hasznosítás 

3.2.3. Beépítettség (%): 30 

3.2.4. Parti sávot jellemző növényzet: nád, sás  

3.2.5. Zonáció megléte a tókerület arányában (%): 15 

3.2.6. Fenntartás gyakorisága: nincs 

 

 

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: 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 he-
lye 

EOVY EOVX 
engedélyes megneve-

zése 
vízkivétel 

célja 

idősza- 

kosság 

engedélyezett 
vízsugár 

(l/s) 

engedélyezett 
vízmennyiség  

(m3/év) 

tényleges víz-
mennyiség 

(m3/év) 

vízikönyvi 
szám 

Szajoli Holt-
Tisza 

0+000 744761 206401 
Szajol Polgármesteri 

Hivatal. 
vízátvezetés Igen 500 240000 Na T/5258 

 

vízkivétel helye:  vízkivétel célja:  

szelvényszám megadása (fkm) - ivóvíz - halastó/horgásztó 
 - természetvédelem - energiacélú 
 - öntözés - vízátvezetés 
 - ipar - rekreáció 
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4.1.7. Vízbevezetés (2006-os évre vonatkozóan) 

Víztestet alkotó ál-
lóvíz neve 

Vízbevezetés 
helye 

EOVY EOVX 
Engedélyes megne-

vezése 
Bevezetett víz 

jellege 
Időszakos-

ság 

Engedélyezett 
vízmennyiség  

(m3/év) 

Tényleges víz-
mennyiség 

(m3/év) 

vízikönyvi 
szám 

Szajoli Holt-Tisza 0+000 744761 206401 
Szajol Polgármesteri 

Hivatal 
bv igen 240000 178000 T/5258 

 

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 holtág els ődleges feladata a belvíztározás, a többi másodlagos  funkció csak en-
nek figyelembevételével történhet. 

A terület mély fekvés ű belvízérzékeny. A Holt-Tisza üzemeltetése során ke ttős fel-
adatot kell megoldani, egyrészt a vízgy űjtő területr ől lefolyó belvizet a befogadni, 
tározni, a tározókapacitást meghaladó vízmennyisége t a belvízátemel ő szivattyúte-
lep segítségével a Tisza folyóba szivattyúzni, vala mint árhullám apadó vizéb ől szi-
vornyásan a holtágat feltölteni. Holtág feltöltésér e lehetőség van a Tiszapüspöki 
főcsatorna úszó vízkivételi m űvén keresztül a Tiszából (353,18 fkm, 96+558 tkm) a  
főcsatorna, a Tiszapüspöki összeköt ő csatorna, és a Décse-ér közvetítésével. 

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) 

Szajoli Holt-
Tisza 3+775 745220 206155 áteresz szakaszolás igen - 

Szajoli Holt- 
Tisza 4+200 745999 204868 áteresz szakaszolás igen - 

Szajoli Holt-
Tisza 4+825 746733 205214 áteresz szakaszolás igen - 

Szajoli Holt-
Tisza 5+690 747022 205773 áteresz szakaszolás igen - 

Szajoli Holt-
Tisza 7+350 746974 206186 áteresz szakaszolás 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. 

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 
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4.5 Egyéb emberi hatások számbavétele 

4.5.1. Üzemi vízminőségi kárelhárítási tervek számbavétele (közvetlen vízgyűjtőn): NA 

 

 


