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1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

1.1. A víztest neve: X. tározó 

1.2. A víztest VOR kódja: AIH041 

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

 hasonló típus: 11 meszes – kis terület ű – sekély – nyílt vízfelület ű – időszakos 
tározó 

1.4. Víztest kategóriája: mesterséges 

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: mesterséges 

1.9. Tápláló vízfolyások (név, km): NK-III-2-4-2. öntöz őcsatorna 2+063 

1.10. Megcsapoló felszíni vízfolyások (név, km): Villogó-csatorna bp 23+535 

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 X. tározó mesterséges állóvíz típusú víztest, így  önálló vízgy űjtő területtel nem rendelke-
zik. 

A X. tározó Kunhegyest ől délkeleti irányban, az ún. Kolbász-széki részen, az NK-III-2-4. és a 
Villogó-csatorna mellett helyezkedik el. A tározó a  061/b jelű Villogói belvízöblözet része. A 
Villogó-csatorna fels ő szakaszán összegyülekez ő vizek esetleges befogadója. 

Síkvidéki körtöltéses tározó, átlagos fenékszintje 84,32 mBf, a töltés magassága 87,82 mBf. 
A tározó bruttó területe 146,2 ha. 

A tározó els ődleges funkciója a belvíztározás, abban az esetben,  ha a környez ő terület bel-
vízmentesítése nem oldható meg megfelel ően a Villogó-csatornán keresztül. Tározásra ak-
kor kerülhet sor, amikor a Hortobágy-Berettyón árví zvédelmi okokból belvíz-beemelési kor-
látozás lép életbe. A tározó minden év október 15-i  leürítést követ ően befogadóképes. A tá-
rozó másodlagos funkciója a halászati hasznosítás. Halászat csak az els ődleges funkció, a 
belvíztározás figyelembevételével végezhet ő. A tározó halászati hasznosítója a Horgász-
egyesületek Budapesti Szövetsége. 

A tározásra igénybe vehet ő kapacitás 850 000 m 3, amely a tározó 85,40 mBf vízszintr ől (téli 
üzemi vízszintr ől) 86,10 mBf vízszintre történ ő feltöltésével állítható el ő. A feltöltés csak 
szivattyúsan történhet a Villogó-csatorna 23+300 km  szelvényében létesíthet ő szivattyúállá-
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son keresztül. Ezen tározási lehet őség jelent ősége csökkent a Villogó-csatorna 30+500 as 
szelvénybe beépített tiltós m űtárgy üzembe helyezésével, amely segítségével a bel vízcsa-
torna fels ő szakaszának vizei súlyos belvízi esetben közvetlen ül beemelhet ők az NK III 2. 
öntöz őcsatornába. 

A lecsapolás az „1T” barát zsilipes bújtatós lecsap oló m űtárgyon át a „0” belvízcsatornán 
keresztül a Villogó-csatorna bp. 23+535 km szelvény ébe történhet. 

1.14. Teljes vízgyűjtőn érintett települések: Kunhegyes (kizárólag a vízfelületet figyelembe 
véve)  

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: felszíni 

2.2. Vízszintingadozás (cm): 70 

 vízmérce helye: a lecsapoló m űtárgy aknájában lapvízmérce, „0” pontja: 84,32 mBf 

 LKV: 108 cm 

 LNV: 178 cm 

2.3. Tartózkodási idő (nap): 365 

2.4. Átlagos vízmélység (középvízi, cm): 148 
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2.5. Legnagyobb vízmélység (középvízi, cm): 148 

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

2.7. Minimális vízszint (mBf és/vagy cm): 85,40 mBf /  108 cm 

2.8. Maximális vízszint (mBf és/vagy cm): 86,10 mBf / 178 cm 

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

 (halászati) üzemi vízszint: 85,80 mBf (148 cm) 

2.10. Ökológiai vízszinthez tartozó térfogat (m3): NR 

2.11. Állóvíz térfogata (középvízi, m3): 1 450 000 

Minimális térfogat (m3): 950 000 

 Maximális térfogat (m3): 1 800 000 

2.12. Állóvíz felülete (középvízi, ha): 137,5 

2.13. Összes befolyó vízhozam (m3 /év): 1 500 000 

2.14. Ebből bevezetett vízmennyiség (m3 /év): 1 500 000 

2.15. Összes kifolyó vízhozam (m3 /év): 700 000 

2.16. Ebből kivezetett vízmennyiség (m3 /év): 700 000 

2.17. Vízjárás: mesterséges hatásra id őszakos 

2.18. Felszín alatti vizekkel való kapcsolat üzemvízi állapotban: ismeretlen 
 

 

1. kép: A X. tározó ortofotója  
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3 MORFOLÓGIAI JELLEMZŐK 

3.1 Mederviszonyok és parti sáv (hullámtér) jellemzése 

3.1.1. Víztest kerülete (középvízi, km): 4,64 

3.1.2. Part tagoltsága (km/km): 4,16 km / 4,64 km = 0,90  

3.1.3. Mederanyag: agyag 

3.1.4. Üledék vastagsága (cm): 30 

3.1.5. Feliszapolódás (cm/év): 5 

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: Hínárral való ben őttség: 60%  

 Sással-náddal való ben őttség: 20% 

 Fa, cserje a mederben: 0% 

3.1.11. Nyíltvíz felülete (%): 90 

3.1.12. Parti zóna geometriai jellemzői: meredek parti zóna, 1:2-1:4 vízoldali rézs ű 

 

 

2. kép: Hínárnövényzet a X. tározón  
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3.2 Parti sáv (hullámtér) jellemzése 

3.2.1. Szélessége (m): 10 

3.2.2. Használat jellege: nincs 

3.2.3. Beépítettség (%): 0 

3.2.4. Parti sávot jellemző növényzet: gyomtársulások, nádas, fás ligetek 

3.2.5. Zonáció megléte a tókerület arányában (%): 20 

3.2.6. Fenntartás gyakorisága: kaszálás 1-2 évente a töltésen 
 

 

3. kép: A X. tározó feltöltésének helye  
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4. kép: A X. tározó parti sávja  

 

5. kép: A tározó parti sávja lehalászás idején  
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4 AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI 

4.1 Vízhasznosítás 

4.1.1. Elsődleges hasznosítás: belvíztározás 

4.1.2. Másodlagos hasznosítás: halgazdálkodás 

4.1.3. Harmadlagos hasznosítás: nincs 

4.1.4. Hajózás jellege: nincs  

4.1.5. Természetes fürdőhelyként kijelölt víztest: nem 
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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 

X. tározó Villogó-cs. 
bp 23+535 774670 219660 Horgászegyesületek 

Budapesti Szövetsége lecsapolás igen 400 700 000 700 000 T/5269 

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

X. tározó 
NK-III-2-4-2. öcs. 

1+060 774765 219655 
Horgászegyesületek 

Budapesti Szövetsége é.v. igen 1 500 000 1 500 000 T/5269 

X. tározó Villogó-cs. 23+300 774784 219459 KÖTI-KÖVIZIG bv igen 850 000 0 T/5269 

 
vízbevezetés helye: szelvényszám megadása (km) bevezetett víz jellege: 
 - bv = belvíz 
 - é.v. = élővíz  

 



Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 

X. tározó (AIH041) 

 

 

1-3. melléklet Víztest adatlap  – 10 – 
 

 

4.1.8. Szöveges értékelés, összefoglalás a vízforgalomról: 

A X. tározó els ődleges célja az érkez ő és esetlegesen visszatartandó belvizek tározása, v a-
lamint tenyészid őszakban halászat és öntöz ővíz tározás. Ezen célokat megfelel ően ellátja.  

A lecsapolás tervezett id őpontja szeptember 15. – október 15. közötti. 

 

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: 

Víztestet alkotó állóvíz 

neve 

Helye Elhelyezkedése 

(partéltől való távolság 

[m]) 

Magassága [m] 

X. tározó 0+000–4+640 0 2-3 

 

4.2.5. Összefoglaló értékelés 

Megállapított hidromorfológiai kockázatosság: NR (m esterséges víztest) 

 

4.3 Pontszerű szennyezőforrások számbavétele 

4.3.1. Szennyvíz és használtvíz bevezetések, szennyezett hozzáfolyások: nincs a víztesten 

 

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 

 


