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1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

1.1. A víztest neve: Tisza Tiszabábolnától Kisköréig 

1.2. A víztest VOR kódja: AIW389 

1.3. A víztestet alkotó vízfolyás (ok) neve: Tisza  

1.4. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírás: 20 Síkvidéki - meszes - közepes-finom - na-
gyon nagy vízgy űjtőjű típushoz hasonló 

1.5. Víztest kategóriája: erősen módosított  

1.6. A vizsgált víztest határai (fkm): 403,200-440,000 

1.7. A víztest befogadója (víztest név, fkm): Tisza Kiskörét ől Hármas-Körösig 403,200 

1.8. Alegység kódja, neve: 2-18 Nagykunság 

1.9. Részvízgyűjtő kódja, neve: 2 Tisza 

1.10. Közvetlenül a víztesthez tartozó vízgyűjtő kiterjedése (km2): 237,44 

1.11. A víztest zárószelvénye fölötti teljes vízgyűjtő kiterjedése (km2): 14 733,48 

1.12. Közvetlenül a víztesthez tartozó vízgyűjtő rövid, szöveges jellemzése: 

A Tisza folyó ezen szakasza síkvidéki jelleg ű aluviális középszakasz. A XIX. sz. végi szabá-
lyozások alkalmával elvégzett mederátmetszések a fo lyó meanderövét a folyamatosan épü-
lő árvízvédelmi töltések közé szorították. A szabályo zásoknak köszönhet ő megnövekedett 
esésviszonyok következtében a középvízi meder jelen tősen bevágódott, a kanyarulatok kö-
zepes vagy nagy sugarúak lettek. A töltések közötti  hullámtér szélessége jelenleg 300-6000 
m között változik. 1973–ban helyezték üzembe a 403, 2 fkm szelvényben épült jelenleg is 
működő Kiskörei vízlépcs őt vízbázistartalék képzése céljából, mely az akkori  folyócsatorná-
zási elképzelések egyik eleme. 

A vízlépcs ő által létrehozott duzzasztott szakasz határa az 51 8,2 fkm szelvényben lév ő 
Tiszalöki vízlépcs őig terjed. A vízfelszín esése a 3–5 cm/km közötti é rtékeket mutat, amelyet 
a duzzasztás befolyásol és ez az esés lecsökkenhet akár 0,5–1 cm/km-re is. A szakasz víz-
hozama a vízlépcs ők üzemrendje következtében er ősen befolyásolt, a minimális vízhozam 
50–70 m3/sec, a maximális vízhozam kb. 2600 m 3/sec. A böge ezen szakaszán a duzzasztás 
következtében a töltések közötti hullámtér is elönt ésre került, melyen a korábbi holtmedrek, 
mélyfekvés ű területek nyíltvíz felszínei és a köztük lév ő szárazulatok hozták részre a Kiskö-
rei-tározót, azaz a Tisza-tavat. A f őmederben a duzzasztott folyószakaszokra jellemz ő feltöl-
tődés megfigyelhet ő. A középvízi meder környezetét er ős övzátony és galéria képz ődés jel-
lemzi, melyet rendkívül gazdag faállomány, dús aljn övényzet borít. Övzátony szélessége 
50–200 m-ig terjed, fejl ődésük er őteljesebb, mint a természetes vízjárású szakaszokon . 

Jelent ős mellékvízfolyás a szakaszon nincs. Az Északi-közé phegység és a Bükk déli lejt ői-
ről érkeznek a Kis-Tisza elnevezés ű 26 km hosszú mellékágába torkolló kisebb vízfolyás ok 
a terület vízrendezését követ ően az Eger- és Laskó-patakon keresztül kerülnek bev ezetésre, 
melyek a f őmeder vízforgalmát nem befolyásolják. A Tisza-tó me dencéinek vízellátását je-
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lenleg 9 db mesterséges és természetes medr ű, a főmederbe közvetlen torkolló 
öblít őcsatorna biztosítja. A csatornákon vízállás és vízh ozam függvényében a f őmeder víz-
szállítását jelent ősen szintén nem befolyásoló vízhozam lép ki. 

Folyószabályozási jelleg ű beavatkozások a térségi duzzasztás megkezdése el őtt történtek. 
A duzzasztás id őszakában jelent ősebb folyószabályozási beavatkozás nem volt, kivéte lt ké-
pez az Aranyosi kanyar átmetszése a 417–419 fkm köz ött. Az eredeti Aranyosi kanyar fels ő 
szakasz feliszapolódott és a folyó új nyomvonalat j árt ki, természetes lef űződési folyamat 
indult meg. Kisebb beavatkozásokkal (vezér árok nyi tása, jobb part N2 sziget k ődepóniával 
történ ő biztosítása, amely a fejl ődés során a mederbe került) a meder kifejl ődött, f őmederré 
alakult. Az eredeti meder él ő mellékágként funkcionál tovább. Korábbi beavatkozá s volt a 
Kiskörei vízlépcs őre rávezet ő folyószakasz, új meder kotrása. Mederbiztosítás – kőszórás – 
a vízlépcs ő létesítményeként al- és felvízen valamint a hajózs ilipnél és a körgátnál. A Tisza 
folyó jobb partján felvízi burkolat kialakítására k erült sor. Tiszaderzs térségében a Berei át-
vágás, a Cser őközi átmetszés, továbbá a Tiszafüred-Örvényi átmets zés a Hordódi morotva 
közötti átmetszés, Tiszaörvényi partbiztosítás, Tis zafüredi közúti és vasúti kett ős híd part-
biztosítása, Támlaposi biztosítás és 4 db sarkantyú  kiépítése Bulát térségében. Duzzasztás 
hatására ezen a szakaszon meder kiszélesedés és fel iszapolódás keletkezett. A Tisza folyó 
434 – 440 fkm között ez a hatás intenzívebbé válik.  

 

1.13. Érintett települések felsorolása:  

Kisköre, Abádszalók, Tiszanána, Tiszaderzs, Sarud, Újlőrincfalva, Tiszasz őlős, Poroszló, 
Tiszaörvény, Tiszafüred, Tiszavalk, Tiszabábolna, T iszabura 
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1.14. Érintett felszín alatti víztestek: 

Felszín alatti víztest 
típusa 

Név Kódszám 

porózus termál Észak-Alföld pt.2.2 
porózus Sajó-Takta-völgy, Hortobágy p.2.8.2 
porózus Jászság, Nagykunság p.2.9.2 
sekély porózus Jászság, Nagykunság sp.2.9.2 

 

1.15. Térképi ábrázolás: 
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2 HIDROLÓGIAI JELLEMZŐK 

2.1. Vízszintingadozás: 

LKV LNV Vízszintingadozás 
Állomás – sssszelvényszám (fkm)zelvényszám (fkm)zelvényszám (fkm)zelvényszám (fkm) 

(cm) 

Tiszafüred – 430,5 -232 881 1113 

Tiszaderzs – 411,2 558 1055 497 

Kisköre felső – 403,5 -305 1040 1345 

 

2.2. Vízhozam:  

LKQ KÖQ LNQ KKQ KNQ Állomás – 
szelvényszám (fkm) (m3/s) 

Tiszabábolna – 440,0 60 500 2960 NA NA 

Kisköre – 402,2 41,8 512 2950 NA NA 

 

2.3. Mesterséges vízkormányzások esetén jellemző vízforgalom: 

A Tisza folyó 403,2–440,0 fkm között duzzasztott té rben halad. A duzzasztott térben négy 
időszakot különböztetünk meg: 

nyári id őszak : május 15. –október 15. 

téli id őszak:december 15. –február 15. 

átállási id őszak:október 15. - december 15. és február 15. – má jus 15. 

rendkívüli id őszak: árvízvédekezés esete. 

A folyó a duzzasztott térben jól elkülöníthet ő.  

Duzasztott vízszintek:  

Nyári duzzasztási szint: május 15–október 15 

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

  vm. „0” pontja: 81,32 mBf 

 Tiszafüredi vízmércén: 545 ±20 cm / 88,61 mBf 

  vm. „0” pontja: 83,16 mBf 

Téli duzzasztási szint: december 15. – február 15. 

 Kisköre-fels ő vízmércén: 520-620 cm / 86,52-87,520 mBf 
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2.4. Vízsebesség LKQ és KÖQ idején: 

Szelvény középsebesség 

LKQ KÖQ 
Állomás 
 

(m/s) 

Tiszabábolna   

Kisköre 0,39 0,65 

2.5. Vízszintesés (cm/km): 1-5 

2.6. Vízmélység KKV, KÖV és KNV esetén: 

Átlagos vízmélység 

KKV KÖV KNV 
Állomás – 
szelvényszám (fkm) 

(cm) 

Tiszafüred – 430,3 3,45 5,45 8,81 

Tiszaderzs – 411,2 5,25 7,30 10,55 

Kisköre – 403,5 5,20 7,25 10,40 

2.7. Befogadó duzzasztó hatása: 

A befogadónak nincs duzzasztó hatása, a duzzasztást  a Kiskörei vízlépcs ő okozza. 

2.8. Vízjárás:  

A víztest állandó vízfolyás. Vízjárása a Kisköri ví zlépcs ő által mesterségesen befolyásolt.  

 

3 HIDROMORFOLÓGIAI JELLEMZŐK 

3.1 Mederviszonyok 

Meder 
alakja 

Víztestet 
alkotó 
vízfolyás 
neve 

Szakasz 
(fkm-
fkm) enge-

délye-
zett 

tény-
leges 

Meder anyaga Kisvízi 
meder 
széles-

sége (m) 

Középvízi 
meder 
széles-

sége (m) 

Meder-
esés 

(cm/km) 

Tisza 403,2-440,0 
  agyag-iszap Duzzasztott szint 

250-300 
1-5 

3.1.1. Terep lejtési viszonyai (‰): NR 

3.1.2. Meder folytonossága: A ki- és belép ő szelvények között a meder folytonos.  

3.1.3. Magaspart: 

Víztestet alkotó vízfolyás neve Szakasz (tkm-tkm) Partoldal 

Tisza 169+000-172+300 bp 

Tisza 0+000-0+422 bp 
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3.1.4. Hordalék szemcsemérete, hozama:  

lebegtetett hordalék szemcsemérete:  

440 ,0 fkm szelvényben átlagos szemcseméret 0, 061– 0,079 mm 

lebegtetett hordalék hozama: 

Árvizes id őszakban: 100-1000 mg/l 

Normál id őszakban: 20-100 mg/l 

3.1.5. Üledék vastagsága: NA 

3.1.6. Mederfeltöltődés: Feltölt ődés árvíz ideje alatt történik az egyes szakaszokon , de kis-
vizes id őszakban a folyó a szakaszokat lemossa.  

Feltölt ődő mederszakasz: 410,5-415,0 fkm 

   424,8-425,2 fkm 

   430,9-431,2 fkm 

   436,2-437,7 fkm 

Mértékére nincs adat.  

3.1.7. Medersüllyedés: nincs 

3.1.8. Meder kanyargóssága (a tényleges hossz / végpontok között távolság): 37 km / 30 km = 
1,23 (Kisköre-Tiszabábolna között)  

3.1.9. Meder benőttsége: 

Mivel a tározóban lév ő folyószakasz a partot csak néhány helyen közelíti meg, egyébként a 
tározó terében halad, így meder ben őttségér ől nem beszélünk.  

Itt a kialakuló vízsebességek miatt nincs vízinövén y sem. 
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3.2 Hullámtér, parti sáv jellemzése 

3.2.1. Hullámtér szélessége: 

Szakasz (fkm-fkm) 

jobb part 

Hullámtér szélessége 

(m) 

Szakasz (fkm-fkm) 

bal part 

Hullámtér szélessége (m) 

403,2-409,5,0 50-100 403,2-409,5 3400 

409,5-412,0 400 409,5-412,0 50-250 

412,0-419,0 5000 412,0-419,0 50-250 

419,0-422,5 5000 419,0-422,5 20-50 

422,5-426,0 5000 422,5-426,0 700 

426,0432,5 5000 426,0-432,5 1000-1500 

432,5-435,0 5000 432,5-435,0 250 

436,5-440,0 300-500 435,0-440,0 550 

 

3.2.2. Használat jellege:  

A Kiskörei-tározóban önálló víztestként lehatárolt vízfolyásnak nincs parti sávja. 

Vízinövény szabályozás a medencékben történik. 

 

1. kép: Jellegzetes tiszai ártéri erd ő, amely a vízpartig húzódik  

 

3.2.3. Parti sávot jellemző növényzet típusa: NR 

3.2.4. Fenntartás gyakorisága: NR 
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4 AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI 

4.1 Vízhasználatok, vízforgalom (2006. évre vonatkozóan) 

4.1.1. Vízkivétel, vízátvezetés: 

Vízfolyás 

neve 

Vízkivétel / 

vízátvezetés 

helye 

EOVy EOVx Engedélyes 

megnevezése 

Vízkivétel / 

vízátveze-

tés célja 

Időszakos-

ság 

Engedé-

lyezett 

vízsugár 

(l/s) 

Engedé-

lyezett 

vízmeny-

nyiség 

(m3/év) 

Tényleges 

vízmennyi-

ség (m3/év) 

Vizikönyvi 

szám 

Tisza jp 134+940 tkm   Jászsági-főcsatorna öntözés, 
halastó igen 48 000 

beeresztő m.   T/2816 

 

vízkivétel helye:  vízkivétel célja:  
szelvényszám megadása (tkm) és - ivóvíz - halastó/horgásztó 

- bp = bal part - természetvédelem - energiacélú 
- jp = jobb part megjelölése - öntözés - vízátvezetés 

 - ipar - rekreáció 
 

4.1.2. Vízbevezetés  

Vízfolyás 

neve 

Vízbeveze-

tés helye 
EOVy EOVx Engedélyes megnevezése 

bevezetett 

víz jellege 

Idősza-

kosság 

Engedélye-

zett víz-

mennyiség 

(m3/év) 

Tényleges 

vízmennyi-

ség (m3/év) 

vízikönyviszá

m 

Tisza 429,7 fkm jp   Kis-Tisza élővíz nem    
 

vízbevezetés helye: szelvényszám megadása (km) 
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4.2 Hidromorfológiai beavatkozások 

4.2.1. Tározók: 

Tározó 

neve 

Víztestet 

alkotó 

vízfolyás 

neve 

Elzárás 

helye 

(fkm) 

Típusa Felület 

(ha) 

üzemi, 

árvízi 

Térfogat 

(m3) üze-

mi, árvízi 

Tározás 

célja 

Duzzasz-

tás 

nagysága 

(cm) 

Feltöltés, 

vízpótlás 

módja 

Kiskörei-
tározó Tisza 403,2 Síkvidéki, 

átfolyásos 

üzemi: 
10 400 
árvízi: 
12 700 

üzemi: 
253 000 000 
árvízi: 
462 000 000 

öntözés, 
 horgászat, 
vízerőmű, 
természet- 
védelem,  
ökológiai 
 vízpótlás,  
rekreáció 

Nyári víz-
szint ese-
tén 
400-1000 
cm 

átfolyásos 

 

4.2.2. Keresztező műtárgyak 

Vízfo-

lyás 

Helye 

(fkm) 
EOVy EOVx Típusa Célja 

Átjárha-

tóság 

Duzzasztás 

nagysága 

(cm) 

Tisza 403,2   vízlépcső 

öntözés, horgá-
szat, vízerőmű, 
természetvédelem, 
ökológiai vízpótlás, 
rekreáció 

igen 
Nyári vízszint 
esetén 
400-1000 cm 

 

4.2.3. Mederrendezés: nincs a víztesten  

4.2.4. Partvédelem 

Vízfolyás Helye (fkm-fkm) Célja Ideje Anyaga 

Tisza 
422,2-422,6 fkm  
(bp 165+818-165+881 
tkm) 

Kispál András kikötő partbiztosítás  egyéb 

Tisza 425,080-426,000 fkm bp Hajózás Szabics kikötő partbizto-
sítás  egyéb 

Tisza 426,100-426,400 fkm bp Kormorán kikötő partbiztosítás  egyéb 

Tisza 430,55 fkm jp és bp Tiszafüredi híd lábánál partbiztosí-
tás  kő 

Tisza 403,2-404,0 fkm bp Téli kikötő partbiztosítás   

Tisza 419,0 fkm jp Aranyosi elzárás partbiztosítás   
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4.2.5. Töltések, depóniák: töltések 

    jobb part 

Vízfolyás Hely (fkm-fkm) 

Elhelyezkedése 

(partéltől való távolság, 

m) 

Magassága (m) 

Tisza 401,5-403,2  5-6 

Tisza 403,2-413,0 50 5-6 

Tisza 413,0-436,5 700 5-6 

Tisza 436,5-440,0 400 5-6 

    bal part 

Vízfolyás Hely (fkm-fkm) 

Elhelyezkedése 

(partéltől való távolság, 

m) 

Magassága (m) 

Tisza 401,5-403,2  5-6 

Tisza 403,2-409,5 3500 5-6 

Tisza 409,5-419,0 50-250 5-6 

Tisza 419,0-422,5 20-50 5-6 

Tisza 422,5-426,0 700 5-6 

Tisza 426,0-432,5 1000-1500 5-6 

Tisza 432,5-435,0 250 5-6 

Tisza 435,0-440,0 550 5-6 

 

4.2.6. Mederszabályozás 

Vízfolyás Hely (fkm-fkm) Célja Jellege 

Tisza 407,2-409,0 nagyvízi szabályozás kanyarátvágások 

Tisza 415,2-417,0 nagyvízi szabályozás kanyarátvágások 

Tisza 418,0-419,0 nagyvízi szabályozás kanyarátvágások 

Tisza 422,0-423,0 nagyvízi szabályozás kanyarátvágások 

Tisza 426,6-427,5 nagyvízi szabályozás kanyarátvágások 

Tisza 429,0-430,0 nagyvízi szabályozás kanyarátvágások 

Tisza 433,5-434,5 nagyvízi szabályozás kanyarátvágások 
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4.2.7. Mederkotrás 

Vízfolyás Hely (fkm-fkm) Célja Gyakoriság 

Tisza 417,50 - 419,25 vezérárok nyitása 1928-1929 

Tisza 430,20 - 430,40 vezetőmű építéséhez  

 

4.2.8. Összefoglaló értékelés: 

Megállapított hidromorfológiai kockázatosság: 

A Tisza folyó ezen szakaszán a legnagyobb hidromorf ológiai kockázatosság a feliszapoló-
dásból adódik, amely mederelfajulást okoz hossz- és  keresztirányban is. 

 

4.3 Pontszerű szennyezőforrások számbavétele 

Szennyvíz és használtvíz bevezetés nincs a vízteste n. 

 

4.4 Diffúz szennyezőforrások számbavétele, a területhasználat bemutatása 

Diffúz szennyező hatások: NA 

 

4.5 Egyéb emberi hatások számbavétele 

4.5.1. Mederbeli vízhasználatok, hasznosítás. 

Vízfolyás 

neve 

Hely (fkm-fkm) EOV(x,y) 

kezdő 

EOV(x,y) 

vég 

Hasznosítás 

Tisza 403,20–403,400 jp   Nagyhajó kikötő/szükségkikötő VIZIG Kisköre 

Tisza 430,30–430,50 bp   Nagyhajó rakodó Tiszafüred 

Tisza 403,675–403,705 jp   Hajóállomás Kisköre 

Tisza 430,400–430,500 jp   Kishajó kikötő Poroszló /Fehér Amúr/ 

Tisza 429,730–430,400 jp    Kishajó kikötő Poroszló /Non-Stop/ 

Tisza 422,23–422,33 bp   Kispál András kikötő 

Tisza 425,08–426,00 bp   Kishajó kikötő Tiszafüred- Tiszaörvény /Szabics/ 

Tisza 426,25–426,30 bp   Kishajó kikötő Tiszafüred- Tiszaörvény /Kormorán/ 

 



Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 

Tisza Tiszabábolnától Kisköréig (AIW389) 
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4.5.2. Üzemi vízminőségi kárelhárítási tervek számbavétele 

Vízfolyás 

neve 

Potenciális 

forrás helye 
EOVy EOVx Üzem megnevezése 

Iparági 

besorolás 

Tisza Kisköre 760705 239822 Tisza Víz Vízerőmű Kft. vízerőmű 

Tisza Tiszafüred 778873 253193 Jászkun Volán Rt. Dózsa Gy. Úti telepe 
üzemanyagtöltő, 

gépjárműjavítás 

Tisza Tiszafüred 778929 253228 J-NK-Szolnok Megyei Közútkezelő Kht. 4. sz. gépjárműjavítás 

Tisza Tiszafüred 777761 254402 MOL Ady E. úti üzemanyagtöltő állomás üzemanyagtöltő 

Tisza Tiszafüred 777875 254973 SHELL Hunyadi úti üzemanyagtöltő állomás üzemanyagtöltő 

Tisza Tiszafüred 778476 255130 Jászkun Volán Rt. Dózsa Gy. Úti telepe üzemanyagtöltő 

 


