
Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 

Tisza-tó - Poroszlói-medence (AIQ956) 

 

 

1-3. melléklet Víztest adatlap  – 1 – 
 

 

 

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

1.1. A víztest neve: Tisza-tó - Poroszlói-medence 

1.2. A víztest VOR kódja: AIQ956 

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 folyó, Kis-Tisza 

1.10. Megcsapoló felszíni vízfolyások (név, fkm): Tisza folyó, Kis-Tisza 

1.11. A közvetlen vízgyűjtő nagysága (km2): 91,90 

1.12. A teljes vízgyűjtő nagysága (km2): 91,90 (Tisza nélkül) 

1.13. A víztestnek és vízgyűjtőjének rövid, szöveges jellemzése:  

A Poroszlói-medence a 33 km hosszú 127 km 2 felület ű Tisza-tó egyik területi egysége. A 
Kiskörei-tározó az 1973-ban üzembe helyezett Kiskör ei Vízlépcs ő által jött létre, a Tisza fo-
lyó visszaduzzasztásával. A mesterségesen létrehozo tt duzzasztás funkciója a vízbázis 
képzés, mely akkoriban els ősorban öntözési célokat szolgált. Napjainkban a ter mészetvé-
delmi és turisztikai hasznosítás vált meghatározóvá . 

Vízfelületből Össz.területből a Tisza 
Terület Vízfelület Szárazulat 

nyílt víz vízi 
vegetáció 

területe vízfelület 

km2 km2 km2 km2 km2 km2 km2 

43,91 35,11 8,8 12,78 22,332 2,118 2,118 

 

A Tisza jobb partján, a Tisza holtágaival, morotvái val (amelyek a folyó szabályozása idején 
kerültek levágásra, vagy még korábban természetes ú ton f űződtek le a Tiszáról) talán a Ti-
sza-tó legszebb és leghangulatosabb része. Értékét a partjain lév ő megmaradt természetes 
magaslatok, övzátonyok által elzárt területek hábor ítatlansága adja. Több helyen a szabá-
lyozás el őtti állapotokat idézi sekélyvizes él őhelyeivel, védett növények sokaságával. A me-
dencében sok kiszáradt fa és tuskó található, ami n agyszer ű táplálkozó- és pihen őhelyet 
biztosít az itt tartózkodó madarak számára, és néhá ny fajnak költ őhelyként is szolgál. A 
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medence a Tiszáról a Kis-Tiszán és a VI. öblít őcsatornán át közelíthet ő meg. Növényzet 
szempontjából ez a legdinamikusabban fejl ődő medence. Az itt található holtmedrek 
(Óhalász, Csapó) növényvilága különleges. Itt talál ható az egyik legszebb társulás, a tün-
dérrózsahínár legnagyobb állománya, bár a tározó má s területein is el őfordul. 

A Poroszlói-medence két részb ől tevődik össze, melyeket a Tisza medre választ el egymás -
tól. A jobb parti rész feltöltését, vízpótlását, ví zcseréjét és leürítését a Tisza fel ől a VI. és a 
Tiszába bekötött Kis-Tisza tölt ő-ürítő (öblít ő-) csatornák biztosítják. A csatornák Tisza fel őli 
torkolati szelvényét – a vízáramlás szabályozása és  a Tiszáról érkez ő vízszennyezések kizá-
rása érdekében – szabályzó m űtárgyakkal látták el. 

A bal parti rész feltöltését, vízpótlását, vízcseré jét és leürítését a Tisza fel ől a VIII., valamint 
a Tiszát a kubiksorral összeköt ő tölt ő-ürítő (öblít ő-) csatornák biztosítják. 

A víztest a Tisza-tó második legkisebb átlag vízmél ységgel és víztérfogattal, de a legna-
gyobb területtel rendelkez ő része. A medence jelent ős része a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz 
tartozó védett természeti terület, így korlátozott a belsőégésű csónakmotorok használata. 

a./ Leürit ő-feltölt ő rendszer: leürít ő-feltölt ő rendszer kialakítása nem szükséges, mivel a 
Sarudi-medencével meglév ő természetes kapcsolata révén ez biztosított. A leü rítést a jelen-
leg meglév ő csatornák fejlesztésével, ill. a holtágak, morotvá k bekötésével kell megoldani. 

b./ Vízfrissit ő-vízcserél ő rendszer: VI. öblít őcsatorna 

c./ Állandó vízellátást biztosító csatornák: A mede nce folyamatos vízellátását a Kis-Tisza 
biztosítja. 

1.14. Teljes vízgyűjtőn érintett települések: Tiszaszőlős, Tiszafüred, Poroszló, Újl őrincfalva 

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 hideg Sajó-Takta-völgy, Hortobágy p.2.8.2 

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): 1113 (Tisza) 

Tiszafüredi vízmérce helye: Tisza 430,5 fkm, „0” po ntja: 81,17 mBf 

 LKV: -232 cm 

 LNV: 881 cm 

2.3. Tartózkodási idő (nap): NA 

2.4. Átlagos vízmélység (középvízi, cm): 100-130 
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2.5. Legnagyobb vízmélység (középvízi, cm): 500-550 

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): 86,60–87,60 mBf / 343–443 cm±10 cm 

2.8. Maximális vízszint (mBf és/vagy cm): 91,98 mBf / 881 cm 

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

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

   543 cm ± 10 cm /88,60 mBf 

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

   343-443 cm ± 10 cm /86,60-87,60 mBf 

2.10. Ökológiai vízszinthez tartozó térfogat (m3): 38 621 000 (nyári vízszinthez tartozó) 

2.11. Állóvíz térfogata (középvízi, m3): NA 

Minimális térfogat (m3): NA 

 Maximális térfogat (m3): NA 

2.12. Állóvíz felülete (középvízi, ha): 1278 

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

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

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

2.16. Ebből kivezetett vízmennyiség (m3 /év): 10 361 000 

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 megcsapoló. 
(Az öböl téli üzemi vízszintje több mint 40 cm-rel van mélyebben, mint a talajvízszint.) 

Nyári üzemi állapot esetén az öbölben tartott víz é s a felszín alatti víz kapcsolata semleges. 
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3 MORFOLÓGIAI JELLEMZŐK 

3.1 Mederviszonyok és parti sáv (hullámtér) jellemzése 

3.1.1. Víztest kerülete (középvízi, km): 

 Jobb part: 0+000–7+980 tkm 7,98 km 

 Bal part: 165+650–172+300 tkm 6,65 km 

 Vízfelület: 6,4 km és 6,5 km 12,9 km 

3.1.2. Part tagoltsága (km/km): NA 

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 (%): 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 (%): NA 

 

 

1. kép: Sulymos a Ravaszhát térségében  
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2. kép: Óhalászi Holt-Tisza  

 

3.1.11. Nyíltvíz felülete (%): 40-45 

3.1.12. Parti zóna geometriai jellemzői: egyenletesen mélyül ő, lapos 

3.2 Parti sáv (hullámtér) jellemzése 

3.2.1. Szélessége (m): 15-20 

3.2.2. Használat jellege: strand, kiköt ő, horgászat 

3.2.3. Beépítettség (%): 10 

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

3.2.5. Zonáció megléte a tókerület arányában (%): 65 (részleges zonáció 35% ligetes-fás-
cserjés társulás) 

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, horgászat 

4.1.3. Harmadlagos hasznosítás: természetvédelem 

4.1.4. Hajózás jellege: motoros 

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 
Poroszlói-med. bp 168+540   Mirhó-Kisfoki VGT 

Tiszafüredi önt. öntözés igen   10 361 000 T/1883 

 
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 

Poroszlói-med 
150+356 

  
Laskó-patak élővíz nem  

 
 

 
vízbevezetés helye: szelvényszám megadása (tkm) 
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4.1.8. Szöveges értékelés, összefoglalás a vízforgalomról: 

A Poroszlói-medence vízforgalma a Sarudi-medencével  meglév ő természetes kapcsolata 
révén biztosított. A leürítésr ől és a feltöltésr ől ezáltal nem kell külön gondoskodni. A Po-
roszlói-medence folyamatos vízellátását a Kis-Tisza  biztosítja. A vízfrissítést-vízöblítést a VI. 
öblít őcsatorna látja el. A Poroszlói-medencén kiépített v ízkivételi és vízbevezetési m ű nincs. 

 

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 

Poroszlói-medence 

VI. öblítő -

csatorna 
  zsilip 

friss víz biz-

tosítás 
igen  

Tisza-tó 

Poroszlói-medence 

X. öblítő-

csatorna 
  zsilip 

friss víz biz-

tosítás 
igen  

Tisza-tó 

Poroszlói-medence 
Kis-Tisza   zsilip 

friss víz biz-

tosítás 
igen  

 

4.2.2. Mederrendezés: nincs a víztesten  

4.2.3. Partvédelem: Tisza bp 

Víztestet alkotó 

állóvíz neve 

Helye (tkm) Célja Építés ideje 

(év) 

Anyaga 

T-tó - Poroszlói-med. 168+520–168+870 kikötő  rönkfa 

T-tó - Poroszlói-med. 168+870–169+020 kikötő  rönkfa 

T-tó - Poroszlói-med. 169+055–169+600 partbiztosítás  rönkfa 

T-tó - Poroszlói-med. 170+793–170-950 kikötő  rönkfa 

T-tó - Poroszlói-med. 171+680–171+780 kikötő  rönkfa 

T-tó - Poroszlói-med. 171+950–172+080 kikötő  rönkfa 

  Tisza jp 

Víztestet alkotó 

állóvíz neve 

Helye (tkm) Célja Építés ideje 

(év) 

Anyaga 

T-tó - Poroszlói-med. 0+400–0+600 kikötő  rönkfa 

T-tó - Poroszlói-med. 5+950–6+350 kikötő  rönkfa 

T-tó - Poroszlói-med. 7+600–7+980 kikötő  rönkfa 

 

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

A hidromorfológiai kockázatosság okai: 

A Poroszló-medencén átfolyó Kis-Tisza alsó részének  feliszapolódása el őrehaladott 
állapotban van. 

Kis vízmozgás miatt áramlási holtterek alakulnak ki  (pl. Ispán tavak). 

A medence frissvíz ellátását a VI. és VII. öblít őcsatornák biztosítják. Az 
öblít őrendszerek feliszapolódtak, így a vízcsere akadályo zott. 

 

4.3 Pontszerű szennyezőforrások számbavétele 

4.3.1. Szennyvíz és használtvíz bevezetések, szennyezett hozzáfolyások: NA 

A pontszer ű szennyez őforrások a következ ők: 

1.  ER-TANK kiköt ő – Poroszló (jobb part 7+600 – 7+980 tkm) 

2.  Delfin csónakkiköt ő – Poroszló (jobb part 6+100 – 6+350 tkm) 

3.  Csicsman csónakkiköt ő – Poroszló (jobb part 5+950 – 6+100 tkm) 

4.  Neptun csónakkiköt ő – Újlőrincfalva (jobb part 0+400 – 0+600 tkm) 

5.  Tisza Balneum Thermal Hotel – Tiszafüred 

6.  Városi Kiköt ő (Sporthorgász Egyesület) – Tiszafüred (bal part 17 1+950 – 172+080 tkm) 

7.  Horgászcentrum (Szövetes Sándor) – Tiszafüred ( bal part 171+680 – 171+780 tkm) 

8.  Albatrosz csónakkiköt ő – Tiszafüred (bal part 170+793 – 170+950 tkm) 

 

4.4 Diffúz szennyezőforrások számbavétele, a területhasználat bemutatása 

4.4.1. Diffúz szennyező hatások a közvetlen vízgyűjtőn: NA 

Mezőgazdasági m űvelésű területekr ől érkező műtrágya illetve peszticid bejutása a Porosz-
lói-medencébe nem jellemz ő. 

A Poroszlói-medence természetvédelmi terület. A med ence déli partján jellemz ően nagy a 
turisztikai és idegenforgalmi használat. Több kiköt ő is található, amely esetleges szennyez ő 
forrás lehet. Tiszafüred térségében található egy s zabadvízi strand. Az északi parton keve-
sebb kiköt ő található és f őleg a horgászat a jellemz ő. Poroszló térségében az idegenforga-
lom a nyári id őszakban növekszik meg. 

 

4.5 Egyéb emberi hatások számbavétele 

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


