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1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

1.1. A víztest neve: Tisza-tó - Abádszalóki-öböl 

1.2. A víztest VOR kódja: AIQ955 

1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: 15 Meszes – közepes terület ű – sekély – 
nyílt vízfelület ű – állandó típushoz hasonló 

1.4. Víztest kategóriája: erősen módosított 

1.5. Alegység kódja, neve: 2-18 Nagykunság 

1.6. Részvízgyűjtő kódja, neve: 2 Tisza 

1.7. A víztestet alkotó tavak darabszáma: 2 

1.8. A víztest genetikai besorolása: mesterséges 

1.9. Tápláló vízfolyások (név, fkm): Tisza 409,100 (IV. öblít őcsatornán keresztül) 

  Érfűi-csatorna 0+000  

1.10. Megcsapoló felszíni vízfolyások (név, fkm): Tisza 404,950 és 406,800 (I. és II. öblít ő csa-
tornán keresztül) 

1.11. A közvetlen vízgyűjtő nagysága (km2): 32,42 

1.12. A teljes vízgyűjtő nagysága (km2): 216,79 (Tisza nélkül) 

1.13. A víztestnek és vízgyűjtőjének rövid, szöveges jellemzése:  

Az Abádszalóki-öböl a 33 km hosszú 127 km 2 felület ű Tisza-tó egyik területi egysége. A Kis-
körei-tározó az 1973-ban üzembe helyezett Kiskörei Vízlépcs ő által jött létre, a Tisza folyó 
visszaduzzasztásával. A mesterségesen létrehozott d uzzasztás funkciója a vízbázis képzés, 
mely akkoriban els ősorban öntözési célokat szolgált. Napjainkban a ter mészetvédelmi és 
turisztikai hasznosítás vált meghatározóvá. 

Maga az Abádszalóki-öböl az elárasztás által elöntö tt Tisza folyó bal parti hullámterén jött 
létre, melyet ÉK-DNY-i irányban a Tisza folyó bal p arti árvízvédelmi töltése, azzal közel pár-
huzamosan pedig maga a Tisza folyó bal partja határ ol. Az elárasztást követ ően a területe-
ken fekv ő holtmedrek és a mélyebb fekvés ű területek nagy nyíltvízfelületeket alkotnak. A 
szárazulatok aránya csekély. Az öblözeten belüli te rülethasználatra els ősorban a turizmus, 
sport és kedvtelési célú hajózás a jellemz ő. 

Vízfelületből Össz.területből a Tisza 
Terület Vízfelület Szárazulat 

nyílt víz vízi 
vegetáció 

területe vízfelület 

km2 km2 km2 km2 km2 km2 km2 

22,23 21,13 1,1 17,28 3,85 1,554 1,554 
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Az Abádszalóki-öböl – a Tisza-tó többcélú hasznosít ásából adódóan – az antropogén hatá-
soknak leginkább kitett Tisza-tavi víztest. Ez a má sodik legnagyobb átlagos vízmélységgel 
rendelkez ő terület, így a hatások kis mértékben kompenzálódna k. 

A Tisza bal partja és Abádszalók település közötti 18 km 2 nagyságú, 1,5-3 m vízmélység ű 
terület a vízi és mocsári növényzet térhódítása a l egcsekélyebb a Tisza-tó többi medencéjé-
hez képest. Nagy nyílt vízfelületek jellemzik. A ví ztükör balatoni hangulatot idéz, ahol akár 
vitorlázni és szörfözni is lehet. Innen ágazik ki a z öntöz ővizet szállító Nagykunsági-
főcsatorna. Az Abádszalóki-medence a Tiszáról az I., II. és a IV. öblít őcsatornákon át köze-
líthet ő meg. Nagyobb vízi és mocsári növénytársulások az ö blítőcsatornák mentén és a te-
lekháti részen alakultak ki. 

Az Abádszalóki-öböl feltöltését, vízpótlását, vízcs eréjét és leürítését a Tisza fel ől az I., a II. 
és a IV. számú tölt ő-ürítő (öblít ő-) csatornák biztosítják. A IV. számú csatorna Tisz a felőli 
torkolati szelvényét – a vízáramlás szabályozása és  a Tiszáról érkez ő vízszennyezések kizá-
rása érdekében – szabályzó m űtárggyal látták el. 

a./ Leürit ő-feltölt ő rendszer: I. és II. öblít őcsatorna 

b./ Vízfrissit ő-vízcserél ő rendszer: III. és IV. öblít őcsatorna 

 

A víztest közvetlen vízgy űjtőjén felül a teljes vízgy űjtőterületbe számított a Nagyfoki-I. csa-
torna és a Tiszaderzsi-csatorna víztestek vízgy űjtőterülete is. 

 

1.14. Teljes vízgyűjtőn érintett települések: Tiszabura, Abádszalók, Kisköre, Tiszanána, 
Tiszabura 

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: jellemz ően felszíni 

2.2. Vízszintingadozás (cm): 819 (Tisza) 

Kisköre fels ő vízmérce helye: Tisza 403,5 fkm, „0” pontja: 81,32  mBf 

 LKV: 221 cm 

 LNV: 1040 cm 

2.3. Tartózkodási idő (nap): NA 

2.4. Átlagos vízmélység (középvízi, cm): 200-250 
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2.5. Legnagyobb vízmélység (középvízi, cm): 300-550 

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

A jelenlegi üzemelési vízszintekhez igazodva alakul t ki az öböl ökológiai vízszintje. Ennek 
megfelel ően a nyári és a téli vízszint tekinthet ő az ökológiai vízszintnek, árhullám mentes 
időszakban. 

2.7. Minimális vízszint (mBf és/vagy cm): 86,52–87,52 mBf / 520-620 cm 

2.8. Maximális vízszint (mBf és/vagy cm): 90,82 mBf / 950 cm 

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

 Nyári duzzasztási szint (május 15.–október 15.) 

   Kisköre-fels ő vízmércén: 725±5 cm / 88,57 mBf 

 Téli duzzasztási szint (december 15.–február 15.) 

   Kisköre-fels ő vízmércén: 520–620 cm / 86,52–87,520 mBf 

2.10. Ökológiai vízszinthez tartozó térfogat (m3): 42 260 000 (nyári vízszinthez tartozó) 

2.11. Állóvíz térfogata (középvízi, m3): NA 

Minimális térfogat (m3): 16 904 000 

 Maximális térfogat (m3): 88 746 000 

2.12. Állóvíz felülete (középvízi, ha): 2113 

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

2.14. Ebből bevezetett vízmennyiség (m3 /év): 155 692 000 

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

2.16. Ebből kivezetett vízmennyiség (m3 /év): 461 765 000 

2.17. Vízjárás: mesterséges hatásra változó 

2.18. Felszín alatti vizekkel való kapcsolat üzemvízi állapotban: 

Téli üzemi állapot esetén az öbölben tartott víz és  a felszín alatti víz kapcsolata semleges. 

Nyári üzemi állapot esetén az öbölben tartott víz é s a felszín alatti víz kapcsolata tápláló. (Az 
öböl nyári üzemi vízszintje 40 cm-rel magasabban he lyezkedik el, mint a talajvízszint.) 
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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): 16,3 km / 21 km = 0,78  

3.1.3. Mederanyag: agyag,  iszap 

3.1.4. Üledék vastagsága (cm): NA 

3.1.5. Feliszapolódás (cm/év): 5-20 (feltölt ődés a holtágakra, kubikokra jellemz ő) 

3.1.6. Erózió által érintett partszakasz (%): 5-10 

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 (%): 30-35 

 

 

1. kép: Terjedőben a békasz őlő-állomány  

 

3.1.11. Nyíltvíz felülete (%): 60-65 

3.1.12. Parti zóna geometriai jellemzői: egyenletesen mélyül ő, lapos 
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3.2 Parti sáv (hullámtér) jellemzése 

3.2.1. Szélessége (m): 15-20 

3.2.2. Használat jellege: idegenforgalom, horgászat, kiköt ő 

3.2.3. Beépítettség (%): 25-30 

3.2.4. Parti sávot jellemző növényzet: nád, gyalogakác, ligetes f űz 

3.2.5. Zonáció megléte a tókerület arányában (%): 30 (részleges zonáció 70% ligetes-fás-
cserjés illetve sás-nád) 

3.2.6. Fenntartás gyakorisága: évente egyszer 

 

4 AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI 

4.1 Vízhasznosítás 

4.1.1. Elsődleges hasznosítás: víztározás, öntöz ővíz biztosítás 

4.1.2. Másodlagos hasznosítás: idegenforgalom, turizmus 

4.1.3. Harmadlagos hasznosítás: természetvédelem 

4.1.4. Hajózás jellege: motoros, vitorlás, jet-ski, kedvtelési célú sportha józás 

4.1.5. Természetes fürdőhelyként kijelölt víztest: igen 
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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 

Tisza-tó 
Abádszalóki-öböl jp 114+642   KÖTI-KÖVIZIG 

Nagykunsági-főcsatorna öntözés nem 80 000 
beeresztő műt.  414 508 000 T/5413 

 
vízkivétel helye:  vízkivétel célja:  
szelvényszám megadása (tkm) - 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  

Tisza-tó 

Abádszalóki-öböl 

Abádszalóki  

szivattyútelep 

  
KÖTI-KÖVIZIG bv igen  72 000 T/3012 

Abádszalóki-ö. Érfűi sztp   KÖTI-KÖVIZIG bv, hv igen  10 698 400 T/3678 

Abádszalóki-ö. Kiskörei sztp   KÖTI-KÖVIZIG bv, hv igen  4 798 800 - 
 
vízbevezetés helye: szelvényszám megadása (tkm) bevezetett víz jellege: 
 - bv = belvíz 
 - hv = használt víz (halastó, rizsföld, strandfürdő, ipari használtvíz) 
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4.1.8. Szöveges értékelés, összefoglalás a vízforgalomról: 

Az öblözet vízforgalmát dönt ő mértékben a Tisza folyó vízjárása és a Kiskörei Ví zlépcs ő ha-
tározza meg. Nyári és téli duzzasztási szint esetén  az öblít ő csatornákon (I-IV) keresztül a 
vízforgalom folyamatos. A Tisza folyón érkez ő árhullámok esetén a medence feliszapolódá-
sának elkerülése miatt a IV. öblít őcsatorna m űtárgya zárásra kerül, és így a vízáramlás 
megszűnik. Az érkez ő árhullám jellegét ől függ ően a duzzasztás megszüntetését követ ően – 
a természetes terepalakulatokon keresztül – a vízár amlás folyamatosan változik. 

A vízbevezetést a szivattyútelepek által beemelt, b elvízcsatornák által szállított belvizek ad-
ják. Vízkivétel a Nagykunsági-f őcsatornán keresztül jelent ős, amely mez őgazdasági terüle-
tek, halastavak vízellátását szolgálja. A Nagykunsá gi-főcsatornából történik a Körös-völgy 
vízpótlása is. 

4.2 Hidromorfológiai beavatkozások 

4.2.1. Keresztező műtárgyak: 

Víztestet alkotó 

állóvíz neve 

Helye EOVy EOVx Típusa Célja Átjárható-

ság 

Duzzasz-

tás nagy-

sága (cm) 

Tisza-tó - 

Abádszalóki-öböl 

IV. öblítő-

csatorna 
  zsilip vízfrissítés igen - 

 

4.2.2. Mederrendezés: nincs a víztesten  

4.2.3. Partvédelem: Tisza bp 

Víztestet alkotó 

állóvíz neve 

Helye Célja Építés ideje 

(év) 

Anyaga 

T-tó - Abádszalóki-öböl 141+517-142+750 hullámverés elleni védelem  kő 

T-tó - Abádszalóki-öböl 142+750-145+970 hullámverés elleni védelem  vas panel, kő 

T-tó - Abádszalóki-öböl 146+710-147+415 hullámverés elleni védelem  vas panel, kő 

T-tó - Abádszalóki-öböl 147+495-147+545 hullámverés elleni védelem  kő 

T-tó - Abádszalóki-öböl 147+610-147+706 hullámverés elleni védelem  kő 

T-tó - Abádszalóki-öböl 147+800-148+496 hullámverés elleni védelem  kő 

T-tó - Abádszalóki-öböl 148+750-148+800 hullámverés elleni védelem  kő 

T-tó - Abádszalóki-öböl 149+050-149+900 hullámverés elleni védelem  kő 

 

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

4.2.5. Összefoglaló értékelés 

Az öblözetben a hullámverés jelent kockázatot, amel y parti eróziót okoz. A nyílt vízfelületen 
felgyorsuló szél jelent ős nagyságú hullámokat kelt, amely a partot illetve a töltést megbont-
hatja. Az árvíz által hozott jelent ős hordalék és lebeg őanyag mennyiség az öblözetben lera-
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kódhat, amely az öblözet feltölt ődését okozza. Az öblözet vizét az öblít őcsatornák frissítik, 
amelyek az él ő Tisza folyóból látják el friss vízzel a medencét. Csak a IV. öblít őcsatornán 
van szabályozó m űtárgy, amely alapállapotban nyitott és csak áradás idején kerül lezárásra. 
Enyhe télen a jégképz ődés csak a part mentén figyelhet ő meg, hosszabb ideig tartó és ala-
csony h őmérséklet esetén a téli vízszintnél a medence telje s területe befagy. 

 

4.3 Pontszerű szennyezőforrások számbavétele 

4.3.1. Szennyvíz és használtvíz bevezetések, szennyezett hozzáfolyások: NA 

A pontszer ű szennyez őforrások a következ ők: 

1.  Abádszalóki szivattyútelep 

2.  Érfűi szivattyútelep 

3.  Kishajó kiköt ő Tisza jp. 134+365–134+465 tkm 

4.  Kishajó kiköt ő Tisza jp. 134+665–134+815 tkm 

5.  Hajóállomás Tisza bp. 146+300–146+330 tkm 

6.  Kishajó kiköt ő Tisza bp. 146+000–146+300 tkm 

7.  Kiköt ő Tisza bp. 146+650–147+000 tkm 

8.  Kiköt ő Tisza bp. 148+860–149+200 tkm 

9.  Kishajó kiköt ő Tisza bp. 149+000–149+200 tkm 

 

4.4 Diffúz szennyezőforrások számbavétele, a területhasználat bemutatása 

4.4.1. Diffúz szennyező hatások a közvetlen vízgyűjtőn: NA 

A mezőgazdasági m űvelés az öblözet környezetében jellemz ő, de főleg kisebb magángaz-
dák vannak jelen. Nem jellemz ő a nagyüzemi növénytermesztés jelent ős műtrágya és egyéb 
peszticid használata. 

Az öblözetben jellemz ő a vízi szabadid ő sportok jelenléte, f őleg nagyobb hajók, jet-ski és 
vitorlás hajók jelenléte. Az általuk kibocsátott és  esetlegesen elszivárgó üzemanyag meny-
nyiség kis mértékben szennyezi az öblözet vizét. 

 

4.5 Egyéb emberi hatások számbavétele 

4.5.1. Üzemi vízminőségi kárelhárítási tervek számbavétele (közvetlen vízgyűjtőn): nincs a víz-
test vízgy űjtőn 

 


