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1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

1.1. A víztest neve: Tiszaugi Holt-Tisza 

1.2. A víztest VOR kódja: AIH 134 

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

 3 Szerves – 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: 1 

1.8. A víztest genetikai besorolása: holtág 

1.9. Tápláló vízfolyások:  

Tisza 
 Sági böszörlaposi csatorna 
  Homokréti-csatorna  

1.10. Megcsapoló felszíni vízfolyások (név, fkm):  

 Tisza 268,0 fkm 

1.11. A közvetlen vízgyűjtő nagysága (km2): 16,69 

1.12. A teljes vízgyűjtő nagysága (km2): 16,69 

1.13. A víztestnek és vízgyűjtőjének rövid, szöveges jellemzése:  

 A Tiszaugi Holt-Tisza természetes lef űződéssel alakult ki és a Tisza bal parti ármen-
tesített területén helyezkedik el. Közigazgatásilag  a Bács-Kiskun megyei Tiszaug 
községhez tartozik. Hossza 3,7 km, átlagos szélessé ge 100 méter, területe 53 ha, át-
lagos mélysége 2,3 méter. A holtág jellege síkvidék i, 1 tóegységb ől áll. Vízgy űjtő te-
rülete 16,69 km 2. A meder feliszapolódása nagyon el őrehaladott.  

A felszíni vizeket tekintve a 65/c belvízöblözethez  tartozik. Nyugatról és Északról a 
Tisza, keletr ől a 65/d belvízrendszer határolja. Els ődleges funkciója a belvíztározás, 
a vízgyűjtő területr ől a Sági-Böszörlaposi csatorna és a Homokéri csator na gyűjti a 
vizeket és vezeti a holtágba. Másodlagos funkció az  öntöz ővíz biztosítás. Jelent ős a 
haltenyésztés és a jóléti kihasználtsága is a holtá gnak. 

A környék belvizeinek befogadója, felesleges vizein ek leürítése szivattyútelepen ke-
resztül történik a Tiszába. Vízpótlása a Tiszából s zivattyúsan, vagy ha a vízállás 
megfelel ő szivornyával történik.  

 

1.14. Teljes vízgyűjtőn érintett települések: Tiszakürt, Tiszaug  
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1. számú kép: Tiszaugi Holt-Tisza 0+500 km szelvénye 
 

 
2. számú kép: Tiszaugi Holt-Tisza 
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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 Dél-Alföld pt.2.1 

 

1.16. Térképi ábrázolás: 

 

 

2 HIDROLÓGIAI JELLEMZŐK 

2.1. Vízkészlet típusa: felszíni 

2.2. Vízszintingadozás (cm): 60 

Vízmérce helye: szivattyútelepnél 

 LKV: 120 cm 

 LNV: 180 cm 
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2.3. Tartózkodási idő (nap): 365 

2.4. Átlagos vízmélység (középvízi, cm): 140 

2.5. Legnagyobb vízmélység (középvízi, cm): 300 

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

78,58 mBf 160 cm (vízmérce helye szivattyútelep) „0 ” pontja 77,59 mBf 

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

 78,08 mBf 120 cm (vízmérce helye szivattyútelep) „ 0” pontja77,59 mBf 

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

 79,38 mBf 180 cm (vízmérce helye szivattyútelep) „ 0” pontja 77,59 mBf 

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

 79,08 mBf 160 cm (vízmérce helye szivattyútelep) „ 0” pontja 77,59 mBf 

2.10. Ökológiai vízszinthez tartozó térfogat (m3): 270 000 

2.11. Állóvíz térfogata (középvízi, m3): 850 000 

Minimális térfogat (m 3): 250 000  
 Maximális térfogat (m 3): 870 000  

2.12. Állóvíz felülete (középvízi, ha): 37 

2.13. Összes befolyó vízhozam (m3 /év): 1 200 000 

2.14. Ebből bevezetett vízmennyiség (m3 /év): 50 000 

2.15. Összes kifolyó vízhozam (m3 /év): 800 000 

2.16. Ebből kivezetett vízmennyiség (m3 /év): 0 

2.17. Vízjárás: mesterséges hatásra állandó 

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

 

3 MORFOLÓGIAI JELLEMZŐK 

3.1 Mederviszonyok és parti sáv (hullámtér) jellemzése 

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

3.1.2. Part tagoltsága (km/km): 16,8 

3.1.3. Mederanyag: agyagos iszap 

3.1.4. Üledék vastagsága (cm): 20 

3.1.5. Feliszapolódás (cm/év): 1-2 

3.1.6. Erózió által érintett partszakasz (%): 5 

3.1.7. Feltöltődő partszakasz (%): 7 

3.1.8. Meder kanyargóssága (a tényleges hossz / végpontok között távolság): 15 

3.1.9. Meder folytonossága: igen 

3.1.10. Meder benőttsége:   

Hínárral való ben őttség:  20% 
 Sással-náddal való ben őttség:  10% 
 Fa, cserje a mederben:     0% 

3.1.11. Nyíltvíz felülete (%): 70 

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

3.2.1. Szélessége (m): 12-15 

3.2.2. Használat jellege: jóléti 

3.2.3. Beépítettség (%): 65 

3.2.4. Parti sávot jellemző növényzet:  

 gyomtársulások, nád, sás, fás ligetek, termesztett  növények 

3.2.5. Zonáció megléte a tókerület arányában (%): 55 

3.2.6. Fenntartás gyakorisága:  

 Kaszálást éves rendszerességgel végeznek (önkormán yzati kezelés) 

 

 

4 AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI 

4.1 Vízhasznosítás 

4.1.1. Elsődleges hasznosítás: belvíztározás  

4.1.2. Másodlagos hasznosítás: Öntözővíz tározás, haltenyésztés 

4.1.3. Harmadlagos hasznosítás: jóléti 

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 

Tiszaugi Holt-

Tisza 
22+470 726500 169300 

Tiszaug Polgármesteri Hi-

vatal 
vízátvezetés Igen NA NA NA NA 

 

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 

Tiszaugi Holt-Tisza 1+620 727987 168656 Mezőtúr Tiszazugi VGT bv Igen Na Na Na 

Tiszaugi Holt-Tisza 2+780 726500 169300 
Tiszaug Polgármesteri 

Hivatal. 
bv Igen Na 1286000 Na 

 

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 környék belvizei nek befogadója 
Másodlagos funkciója az öntöz ővíz tározás és a haltenyésztés. A felesleges vizek 
levezetése szivattyútelepi átemeléssel történik. A holtág vízszintje mesterségesen 
szabályozott 

4.2 Hidromorfológiai beavatkozások 

4.2.1. Keresztező műtárgyak: Nincs a víztesten  

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 

4.5 Egyéb emberi hatások számbavétele 

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

 

 


