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1 KÖZIGAZGATÁSI ADATOK 

1.1. Víztest neve: Duna-Tisza köze – Közép-Tisza-völgy 

1.2. Víztest nemzeti kódja: sp.2.10.2 

1.3. Kijelölt koordináló KÖVÍZIG:  

 10 - Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügy i Igazgatóság (KÖTIKÖVIZIG) 

1.4. Hozzárendelt tervezési alegység: 2-18, Nagykunság 

1.5. Érintett KÖVÍZIG-ek rövidítései: KÖRKÖVIZIG, KÖTIKÖVIZIG, KDVKÖVIZIG, 
ATIKÖVIZIG 

1.6. Érintett I. fokú vízügyi hatóságok: ATIKTVF, TIKTVF, KDVKTVF, KÖTIKTVF 

1.7. Érintett tervezési alegységek kódjai: Alsó-Tisza jobb part (2-20), Nagykunság (2-18), 
Hevesi-sík (2-9), Zagyva (2-10), Nagyk őrösi-homokhát (2-12) 

1.8. Érintett régiók: Dél-Alföld, Észak-Alföld, Közép-Magyarország 

1.9. Érintett megyék: Bács-Kiskun megye, Csongrád megye, Jász-Nagykun-Szo lnok me-
gye, Pest megye 

1.10. Érintett települések:  

2 HATÁRVÍZI ADATOK 

2.1. Országhatárral érintett víztest esetén a szomszédos ország(ok) jele(i): - 

2.2. Határral osztott víztest kódja(i) a szomszédos ország(ok)ban: - 

2.3. Határvízi egyezmény kezdő időpontja: - 

2.4. Határvízi információk: - 

2.5. Víztestcsoport kódja a Duna vízgyűjtőkerületben: -  

2.6. ICPDR információk: - 

3 VÍZTEST ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

3.1. Vízügyi Objektum Azonosító (VOR): AIQ526 

3.2. Főtípus: porózus 

3.3. Hőmérséklet szerinti típus: hideg 

3.4. Hidrodinamikai típus: feláramlás 

3.5. Térinformatikai vertikális besorolás: hegyvidéki sekély és porózus sekély víztestek 

3.6. Terület: 5037,37 km 2 

3.7. Terület felszíni kibúvásban: 5037,37 km 2 
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3.8. Befoglaló sokszög területe: 5037,37 km 2 

3.9. Átlagos vastagság: 16,5 m 

3.10. Legkisebb vastagság, helye: 5 m 

3.11. Legnagyobb vastagság, helye: 30 m, a víztest középs ő részén 

3.12. Átnézeti térkép: 

 

4 TERMÉSZET- ÉS GAZDASÁGFÖLDRAJZI JELLEMZŐK 

4.1. Átlagos terepszint: 89,2 m.Bf. 

4.2. Terep legalacsonyabb pontjának a magassága: 77 m.Bf. 

4.3. Terep legmagasabb pontjának a magassága: 124 m.Bf. 

4.4. Domborzattípus: síkság 

4.5. Domborzat tagoltsága (relatív relief): tagolatlan 

4.6. Érintett tájegységek: Dorozsma-Majsai-homokhát, Kiskunsági-löszöshát, D él-Tisza-
völgy, Pilis-Alpári-homokhát, Gerje-Perje-sík, Szol nok-Túri-sík, Szolnoki-ártér, Ti-
szazug, Jászság, Tápió-vidék, Hatvani-sík, Tiszafür ed-Kunhegyesi-sík, kelet felöl kis 
mértékben érinti a Dévaványai-sík, a Körös-menti sí k és a Békési-sík, DK-r ől a Kö-
rös-szög, valamint DNY fel ől a Bugaci-homokhát 

4.7. Földrajzi leírás: 

A víztest az Alföld középs ő részén helyezkedik el. A Jászberényt ől Kisújszállás vo-
naltól délre, Kiskunfélegyháza mindszent térségéig tartó porózus víztest a Közép-
Tisza vidék területének jelent ős részét elfoglalja.  Kiterjedése  5037,38  km 2. Hori-
zontálisan minden irányból sekély porózus víztestek  határolják. Ezek mind feláram-
lási területen elhelyezked ő víztestek, kivéve a t őle nyugatra elhelyezked ő víztestet, 
mely beszivárgási területen helyezkedik el. Utánpót lódásában egyaránt fontos sze-
repe van a feküjében elhelyezked ő, vele azonos horizontális kiterjedés ű porózus 
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víztestnek, valamint a felszíni vizeknek és a hidro meteorológiai körülményeknek 
egyaránt.  

Domborzat  

A víztest az Alföld nagytájhoz, Közép-Tisza-vidék, Alsó-Tisza-vidék, Duna-Tisza Kö-
zi síkvidék, Észak-Alföldi Hordalékkúp síkság, a Kö rös-Maros Köze, valamint a Be-
rettyó-Körös-vidék középtájakhoz tartozik. Ezen bel ül a következ ő kistájak alkotják: 
Dorozsma-Majsai-homokhát, Kiskunsági-löszöshát, Dél -Tisza-völgy, Pilis-Alpári- 
homokhát, Gerje-Perje-sík, Szolnok-Túri-sík, Szolno ki-ártér, Tiszazug, Jászság, 
Tápió-vidék, Hatvani-sík, Tiszafüred-Kunhegyesi-sík , kelet felöl kis mértékben érinti 
a Dévaványai-sík, a Körös menti sík és a Békési-sík , DK-ről a Körös-szög, valamint 
DNY felől a Bugaci-homokhát. 

A Tisza jobb parti területén dombvidéki és síkvidék i jelleg, és a kett ő közötti átme-
net egyaránt el őfordul. A felszíne f őként szélhordta homokkal fedett, nagyobb része 
az enyhén hullámos síkság orográfiai domborzattípus ba sorolható, míg kisebb ré-
szei (a Kőrös-ér és Kocsér környéke) elgátolt mélyedésekkel, szikes laposokkal 
mozaikszer űen tagoltak. A felszínt félig borító félig kötött h omokformák Cegléd-
Csemő vidékén a legváltozatosabbak. Abony környékén külö nböző feltöltöttségi ál-
lapotú elhagyott morotvák borítják a felszínt, hozz ájuk gyakran parti d űnék, övzá-
tony generációk csatlakoznak.  

A Tisza folyó bal parti részein az alacsonyártéri é s ármentes síkság, a löszszer ű 
üledékekkel fedett hordalékkúp-síkság, kisebb folto kban az enyhén hullámos sík-
ság, illetve az ártéri szint ű síkság is jelen van. Az egyhangú sík területen szó rvá-
nyosan jelennek meg a hordalékanyagból felépül ő, 1-5 m magas lösz-hátak, kusza 
hálózatot alkotó elhagyott folyómedrek, morotvák, v alamint a kunhalmok. A terület 
DK-i része ármentes részekkel tagolt, ártéri szint ű, a Duna pleisztocén hordalékkúp-
síkjára épült tökéletes síkság. 

Az egyhangú táj felszíni formáit teljesen a Tisza a lakította ki oldalazó erózióval és 
erős feltölt ő tevékenységével. 

Éghajlat  

A vizsgált terület a mérsékelten meleg-száraz; mérs ékelten száraz éghajlatú terüle-
tet foglalja magába. 

A Tisza bal parti területeken a napsütéses órák szá ma 1950-2050, az évi középh ő-
mérséklet 9,8-10,6 ºC. A vegetációs id őszak középh őmérséklete 17,0-17,6 ºC. A h ő-
mérséklet széls őértékei -17,5 °C és +35,1 °C-ot értek el. Az uralko dó szélirányok É-
ÉK-ÉNY-iak, az éves csapadékmennyiség általában 500 -560 mm között változik, el-
oszlása egyenetlen. A párolgás mértéke szoros kapcs olatban van a leveg ő hőmér-
sékletével. A párolgás évi maximális értéke meghala dhatja a 700 mm-t. Az ariditási 
tényező értéke 1,26-1,43. Gyakori a vízhiány és aszály, má skor kiterjedt ár- és belvi-
zek jönnek létre. 
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Tisza jobb parti területeken az átlagos h őmérséklet a területi és magassági elhe-
lyezkedést ől függ ően 1°C és 11°C között változik. A légh őmérséklet széls ő értékei -
36°C és +41°C-ot értek el.  

A párolgás mértéke szoros kapcsolatban van a leveg ő hőmérsékletével. A tervezési 
alegység területén a sokéves átlagos párolgás érték e valamivel 500 mm/év alatt ma-
rad, de az Alföldön a párolgás évi maximális értéke  meghaladhatja a 700 mm-t. Az 
ariditási tényez ő átlagos értéke 1,2, de rendkívül aszályos esztend őkben az ariditás 
éves értéke meghaladhatja a 2-t. 

Vízrajz  

A víztest által lehatárolt területet csaknem kettés zeli a Tisza folyó. Szolnoknál tor-
kollik a Tiszába a Zagyva folyó. K-en, DK-en a Hort obágy- Berettyó, illetve a Hár-
mas-Körös határolják.  

A mezőgazdasági m űvelési intenzitásának növekedésével párhuzamosan me gjelent 
a területek öntözésének igénye is. Az igények kielé gítésére, kialakításra kerültek az 
öntöz őcsatornák, öntöz őrendszerek. 

A lejtésviszonyok jelent ősen meghatározzák a térség vízrajzi és hidromorfoló giai 
viszonyait. A vízrendezési munkák hatására a talajk épződési folyamatok megváltoz-
tak. A lápok lecsapolásával óriási területek került ek szárazra. A Tisza bal parti terü-
letein a csatornas űrűsség nagyobb. Ezeken a területeken a belvíz veszély eztetett-
ség is magasabb. 

A víztest által lehatárolt területre es ő Duna-Tisza közi homokhátság vízhiányos te-
rületein a klimatikus viszonyok okozta széls őségek kiegyenlítésére, a szabad víz-
készletek helyben tartására kell törekedni. Így a f őműveken medertározók épültek, 
melyek a természetes sebességviszonyokat és a vízsz ínesést is jelent ősen megvál-
toztatták.  

Az sp.2.10.2 víztest területe 5 tervezési alegységh ez tarozik. A Zagyva alegységnek 
a dél-kelet része, a Nagyk őrösi homokhátnak a keleti fele, az Alsó-Tisza jobb part 
alegységnek az észak, észak-keleti része, a Nagykun ság déli 2/3-a és a Hevesi sík 
területének déli 1/3 része tartozik hozz. A víztest  3 közigazgatási régiót is érint. Ezek 
a Közép-Magyarország (Pest megye), Dél-Alföld (Bács -Kiskun megye, Csongrád 
megye), valamint Észak-Alföld (Jász-Nagykun-Szolnok  megye) nev ű régiók. 

Talaj  

A víztest túlnyomó részén a kötött talajok a jellem zők, de a dél-nyugati, valamint 
középs ő nyugati területein kevésbé kötött talajok is el őfordulnak.  
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Földhasználat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felszín alatti víztest felszíni területén az ural kodó a mez őgazdasági területhaszná-
lat. A terület több mint 2/3-án (69 %) szántóföldi gazdálkodás folyik, de jelent ős a rét, 
legelő (12 %) aránya is. Az erd ő arány (6 %) kisebb, a többi területhasználat jelen tő-
sége pedig néhány %-nyi. 

Településszerkezet  

A településeket tekintve 1db megyeszékhely, 18 db v áros és 67 db község alkotja a 
településhálózatot. A falvak jellemz ően 2-4000 fős települések, ahol a lakosságszám, 
csökken ő tendenciát mutat. A lakosság korösszetételét tekin tve elmondható, hogy 
a korfa öreged ő társadalomra jellemz ő. A városok között többségben vannak 10-
20 000 fős lakosságszámú kisvárosok. 

Felszíni víztestekkel való kapcsolata  

A víztest a területén található felszíni víztesteke t a nyári id őszakban táplálja, az év 
többi részében inkább megcsapolja. 

 

4.8. Lakosság száma (2004):  NA 

4.9. Lakosság várható száma (2015):  NA 

4.10. Népsűrűség:  NA 

4.11. Közműves ivóvízzel ellátott népesség aránya: NA  

4.12. Szennyvíz közművel ellátott népesség aránya (2004 és 2015): NA   

4.13. Vízigény (2004): NA 

4.14. Vízigény előrejelzés (2015):  NA 

4.15. Vízigényben a felszín alatti víz részaránya: NA  

 

5%

69%

3%

12%

6% 1% 2%

2%

Belterület Szántó Szőlő, gyümölcsös

Vegyes mezőgazdasági Rét, legelő Erdő

Vizenyős terület Álló- és folyóvíz
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4.16. Háztartási (kommunális ivóvíz) vízigény és abban a felszín alatti víz részaránya: NA 

4.17. Ipari szektor vízigénye és abban a felszín alatti víz részaránya: NA 

4.18. Mezőgazdasági szektor vízigénye és abban a felszín alatti víz részaránya: NA 

4.19. Szolgáltatási szektor vízigénye és abban a felszín alatti víz részaránya:  NA 

4.20. Termál vízigény (2004), ezen belül a fürdő- és az energetikai vízigény részaránya: NA  

4.21. Termál vízigény előrejelzés (2015), ezen belül a fürdő- és az energetikai vízigény rész-
aránya:  NA 

5 TERÜLETHASZNÁLAT ÉS VÉDETT TERÜLETEK 

5.1 Földhasználati arányok[1] a víztest teljes feszíni vetületén 

5.1.1. Vízügyi Objektum Azonosító (VOR): AIQ526 

5.1.2. Összefüggő településszerkezet területek mérete: 1,750529 

5.1.3. Összefüggő településszerkezet területek aránya: 0,0003475 

5.1.4. Nem összefüggő településszerkezet területek mérete: 178,617084 

5.1.5. Nem összefüggő településszerkezet területek aránya: 0,0354584 

5.1.6. Ipari, kereskedelmi területek, közlekedési hálózat területének mérete: 74,552189 

5.1.7. Ipari, kereskedelmi területek, közlekedési hálózat területének aránya: 0,01479982 

5.1.8. Bányák, lerakóhelyek, építési munkahelyek területének mérete: 4,905702 

5.1.9. Bányák, lerakóhelyek, építési munkahelyek területének áránya: 0,00097386 

5.1.10. Mesterséges, nem mezőgazdasági zöldterületek területének mérete: 17,141048 

5.1.11. Mesterséges, nem mezőgazdasági zöldterületek területének aránya: 0,00340277 

5.1.12. Szántóföldek mérete: 3492,938401 

5.1.13. Szántóföldek területének aránya: 0,69340516 

5.1.14. Szőlő területének mérete: 51,920837 

5.1.15. Szőlő területének aránya: 0,01030713 

5.1.16. Gyümölcsösök, bogyósok területének mérete: 27,338224 

5.1.17. Gyümölcsösök, bogyósok területének aránya: 0,00542708 

5.1.18. Legelők területének mérete: 154,22976 

5.1.19. Legelők területének aránya: 0,03061711 

5.1.20. Vegyes mezőgazdasági területek mérete: 160,153653 

5.1.21. Vegyes mezőgazdasági területek aránya: 0,0317931 

5.1.22. Lomblevelű erdőkterületek mérete: 266,821302 
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5.1.23. Lomblevelű erdőkterületek  aránya: 0,05296837 

5.1.24. Tűlevelű erdőkterületek mérete: 10,333197 

5.1.25. Tűlevelű erdőkterületek aránya: 0,0020513 

5.1.26. Vegyes erdőterületek mérete: 9,952464 

5.1.27. Vegyes erdőterületek aránya: 0,00197572 

5.1.28. Cserjés és/vagy lágyszárú növényzet területének mértete: 428,639177 

5.1.29. Cserjés és/vagy lágyszárú növényzet területének aránya: 0,08509185 

5.1.30. Növényzet nélküli, vagy kevés növényzettel fedett nyílt területek mérete: 3,813505 

5.1.31. Növényzet nélküli, vagy kevés növényzettel fedett nyílt területek aránya: 0,00075704 

5.1.32. Szárazföldi vizenyős területek mérete: 54,126982 

5.1.33. Szárazföldi vizenyős területek aránya: 0,01074508 

5.1.34. Kontinentális vizek területének mérete: 100,141671 

5.1.35. Kontinentális vizek területének aránya: 0,01987975 

5.1.36. CORINE LAND COVER felszínborítottsági adatbázis térképi ábrázolása a víztestre :  

5.2 Földhasználati arányok a víztest beszivárgási területén 

5.2.1. Vízügyi Objektum Azonosító (VOR): AIQ526 

5.2.2. Összefüggő településszerkezet területek mérete: 1,750529 

5.2.3. Összefüggő településszerkezet területek aránya: 0,0003475 

5.2.4. Nem összefüggő településszerkezet területek mérete: 178,617088 

5.2.4. Nem összefüggő településszerkezet területek aránya: 0,03545836 

5.2.5. Ipari, kereskedelmi területek, közlekedési hálózat területének mérete: 74,552191 

5.2.6. Ipari, kereskedelmi területek, közlekedési hálózat területének aránya: 0,0147998 

5.2.7. Bányák, lerakóhelyek, építési munkahelyek területének mérete: 4,905702 

5.2.8. Bányák, lerakóhelyek, építési munkahelyek területének áránya: 0,00097386 

5.2.9. Mesterséges, nem mezőgazdasági zöldterületek területének mérete: 17,141047 

5.2.10. Mesterséges, nem mezőgazdasági zöldterületek területének aránya: 0,00340277 

5.2.11. Szántóföldek mérete: 3492,938405 

5.2.12. Szántóföldek területének aránya: 0,69340439 

5.2.13. Szőlő területének mérete: 51,920835 

5.2.14. Szőlő területének aránya: 0,01030711 

5.2.15. Gyümölcsösök, bogyósok területének mérete: 27,338225 
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5.2.16. Gyümölcsösök, bogyósok területének aránya: 0,00542707 

5.2.17. Legelők területének mérete: 154,229758 

5.2.18. Legelők területének aránya: 0,03061708 

5.2.19. Vegyes mezőgazdasági területek mérete: 160,153649 

5.2.20. Vegyes mezőgazdasági területek aránya: 0,03179307 

5.2.21. Lomblevelű erdőkterületek mérete: 266,821303 

5.2.22. Lomblevelű erdőkterületek  aránya: 0,05296831 

5.2.23. Tűlevelű erdőkterületek mérete: 10,333197 

5.2.24. Tűlevelű erdőkterületek aránya: 0,0020513 

5.2.25. Vegyes erdőterületek mérete: 9,952466 

5.2.26. Vegyes erdőterületek aránya: 0,00197572 

5.2.27. Cserjés és/vagy lágyszárú növényzet területének mértete: 428,639174 

5.2.28. Cserjés és/vagy lágyszárú növényzet területének aránya: 0,08509176 

5.2.29. Növényzet nélküli, vagy kevés növényzettel fedett nyílt területek mérete: 3,813505 

5.2.30. Növényzet nélküli, vagy kevés növényzettel fedett nyílt területek aránya: 0,00075704 

5.2.31. Szárazföldi vizenyős területek mérete: 54,126986 

5.2.32. Szárazföldi vizenyős területek aránya: 0,01074507 

5.2.33. Kontinentális vizek területének mérete: 100,141565 

5.2.34. Kontinentális vizek területének aránya: 0,0198797 

5.2.35. CORINE LAND COVER felszínborítottsági adatbázis térképi ábrázolása a víztestre :  

5.3 Felszín alatti víztől függő ökoszisztémák 

5.3.1 Felszín alatti víztől függő ökoszisztémák a víztest teljes felszíni vetületén: NA 

5.3.1.1. Felszín alatti víztől függő élőhely(ek) típusa(i): NA 

5.3.1.2. Felszín alatti víztől függő vízi élőhelyek: vízfolyások, tavak listája (link): NA 

5.3.1.3. Felszín alatti víztől függő élőhelyek területe, összes ökoszisztémák területe: NA 

5.3.1.4. Felszín alatti víztől függő élőhelyek területe, összes ökoszisztémák aránya: NA 

5.3.1.5. Felszín alatti víztől függő vízi élőhelyek (tavak) összes területe: NA 

5.3.1.6. Felszín alatti víztől függő vízi élőhelyek (tavak) területének aránya: NA 

5.3.1.7. Felszín alatti víztől függő vizes élőhelyek (FAVÖKO) összes területe: NA 

5.3.1.8. Felszín alatti víztől függő vizes élőhelyek (FAVÖKO) területének aránya: NA  

5.3.1.9. Felszín alatti víztől függő szárazföldi élőhelyek (védett erdők) összes területe: NA 
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5.3.1.10.Felszín alatti víztől függő szárazföldi élőhelyek (védett erdők) területének aránya: NA 

5.3.2 Felszín alatti víztől függő ökoszisztémák a víztest beszivárgási területén: NA 

5.3.2.1 Felszín alatti víztől függő élőhely(ek) típusa(i): NA 

5.3.2.2 Felszín alatti víztől függő vízi élőhelyek: vízfolyások, tavak listája (link): NA 

5.3.2.3 Felszín alatti víztől függő élőhelyek területe, összes ökoszisztémák területe: NA 

5.3.2.4 Felszín alatti víztől függő élőhelyek területe, összes ökoszisztémák aránya: NA 

5.3.2.5 Felszín alatti víztől függő vízi élőhelyek (tavak) összes területe: NA 

5.3.2.6 Felszín alatti víztől függő vízi élőhelyek (tavak) területének aránya: NA 

5.3.2.7 Felszín alatti víztől függő vizes élőhelyek (FAVÖKO) összes területe: NA 

5.3.2.8 Felszín alatti víztől függő vizes élőhelyek (FAVÖKO) területének aránya: NA 

5.3.2.9 Felszín alatti víztől függő szárazföldi élőhelyek (védett erdők) összes területe: NA 

5.3.2.10 Felszín alatti víztől függő szárazföldi élőhelyek (védett erdők) területének aránya: NA  

5.4. Védett területek: NA 

5.4.1. Védett területek a víztest teljes feszíni vetületén: NA 

5.4.1.1 Ivóvízbázis-védelmi területek nagysága: NA 

5.4.1.2 Ivóvízbázis-védelmi területek aránya: NA 

5.4.1.3 Nitrát-érzékeny területek nagysága: 403,983565 

5.4.1.4 Nitrát-érzékeny területek aránya: 0,08019722 

5.4.1.5 Természetvédelmi területek nagysága: 226,918941 

5.4.1.6 Természetvédelmi területek aránya: 0,04504705 

5.4.1.7 Natura2000 területek nagysága: 449,514434 

5.4.1.8 Natura2000 területek aránya: 0,08923583 

5.4.1.9 „Vizes” Natura2000 területek nagysága: 382,204338 

5.4.1.10 „Vizes” Natura2000 területek aránya: 0,0758737 

5.4.1.11 Védett területek térképe víztestekre:  

5.4.2. Védett területek a víztest beszivárgási területein: NA 

5.4.2.1 Ivóvízbázis-védelmi területek nagysága: NA 

5.4.2.2 Ivóvízbázis-védelmi területek aránya: NA 

5.4.2.3 Nitrát-érzékeny területek nagysága: 403,983565 

5.4.2.4 Nitrát-érzékeny területek aránya: 0,08019722 

5.4.2.5 Természetvédelmi területek nagysága: 226,918941 
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5.4.2.6 Természetvédelmi területek aránya: 0,04504705 

5.4.2.7 Natura2000 területek nagysága: 449,514434 

5.4.2.8 Natura2000 területek aránya: 0,08923583 

5.4.2.9 „Vizes” Natura2000 területek nagysága: 382,204338 

5.4.2.10 „Vizes” Natura2000 területek aránya: 0,0758737 

5.4.2.11 Védett területek térképe víztestekre:  

6 FÖLDTANI JELLEMZŐK 

6.1. Földtani típus: 3397 

6.2. Földtani kor: Q 

6.3. Felső 10 m meghatározó kőzetkifejlődés típusa(i): 14, 3 

6.4. Földtani leírás:  

A fels ő 10-15 m kőzettani felépítésére a kötöttebb, finomszemcsés kép ződmények 
dominanciája a jellemz ő, de e mellett durvább k őzetlisztek és homokok teszik válto-
zatossá a felépítést. A víztest keleti részén egyér telműen nagy vastagságú finom 
kőzetlisztek, agyagok települnek. Ugyanez a felépítés  a jellemz ő a víztest középs ő 
északi részén. Az észak-nyugati területeken homok é s durva k őzetliszt képz ődmé-
nyek a jellemz őek. A víztest középs ő részén a durva és finom k őzetlisztek elterjedé-
se az uralkodó. A dél-nyugati és déli területek fel színközeli k őzettani felépítése vál-
tozatos, hiszen a k őzetlisztek és agyagok mellett viszonylag nagy kiter jedésben ta-
lálunk homokokat is.  

Alföld közepi, nagy kiterjedés ű víztestr ől van szó, ami azzal is együtt jár, hogy rész-
körzetenként más és más az aljzat, s így a talajvíz tartó összlet üledékk őzettani fel-
építése. 

Ennek oka az, hogy jelent ősen eltér ő volt az ezeket a részkörzeteket feltölt ő folyók 
mérete, hordalékszállító energiája, mely ugyan az e lmúlt néhány ezer évben nagy 
változáson esett át (lecsökkent) a tárolók őzetek kifejl ődésén mégis jellemz ő nyo-
mokat hagyott. 

A víztest ÉNY-i részén a Gödöll ői dombidék lankásodó része találkozik a Jászsági 
süllyedék és a Duna-Tisza közi hátság átmeneti sávj ával, így a talajvíztartó vastag-
sága kicsi (10-12 m) és finomszemcsés. A területfel tölt ő folyó a Zagyva és a Tápió, 
melyek itt már csekély energiával rendelkeztek, így  a rétegsorok általában agyago-
sak, finomhomokosak. Kivéve Alattyán, Jászboldogház a, Szászberek környéke, 
ahol a Zagyva kevés durvahomokot is lerakott.  

DK felé vastagszik a rétegsor valamelyest, de a fin omszemcséj ű üledékek marad-
nak, legfeljebb annyi változás van, hogy Cegléd-Tör tel-Abony felé kissé emelkedik a 
homok mennyisége.  
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Hasonlóan finomszemcsés, agyagos a talajvíztartó Já szkarajen ő-Köröstetétlen-
Tiszavárkony-Vezseny táján, viszont Tiszajen ő déli részét ől már fokozatosan átlé-
pünk az ős Duna egykori hordalékkúp szegélyére, így 8-15m va stag aprószemcsés 
homokok jelennek meg a fúrási szelvényeken. 

A Cibakháza-Tiszabög vonal alatt már vastag homokok  sora látható, a talajvizet tá-
roló üledéksorban, majd Tiszainokától Csongrádig 35 -38 m-ig nyúlik le az a homok-
sor, melyben alig látható 1-2 m-nél vastagabb agyag réteg (jellemz ő a 0,2-0,5 m-es 
vastagság). Ez alapján szinte az egész Tiszazugban jellemz ő az a helyzet, hogy az 
egybefügg ő homoksorozatok a tet őrészükön talajvizet, az aljukon rétegvizet tárol-
nak, mely természetes módon nem keveredik, de rossz ul elkészített magán 
csőkutakban igen.  

A Martf ű-Öcsöd vonaltól ÉK-ra a talajvíztartó k őzeteket els ősorban az ős Tisza és 
Sajó-Hernád rakta le, a homok-agyag arányban pedig jelent ős szórás mutatkozik. 
Van, ahol a homok eléri az 50-70 %-ot is, de lényeg ében csak iszapos, finomszem-
csés (pl.: Mez őtúr, Törökszentmiklós), van ahol fordított az arány  (pl.: Csataszög, 
Kisújszállás), de olyan is el őfordul, hogy nincs egyáltalán vízvezet ő réteg ebben a 
szinttájban (pl. Túrkeve).  

Törökszentmiklós nyugati városrészén is megfigyelhe tő volt az a jelenség, hogy a 
kb. 33 m vastag homokréteg tetején volt a talajvíz (kedvezőtlen vízmin őség), alján a 
rétegvíz, és a kút termeltetésekor a kett ő keveredett, vagyis szinte használhatatlan-
ná vált a 35 m-es kút vize. 

Ez azonban arra is rávilágít, hogy normál helyzetbe n a sűrű agyag-homok 
laminációkban nincs vízkeveredés, tehát a lejutó sz ennyeződések els ősorban oldal 
irányban szivárognak tovább. 
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6.5. Földtani szelvények:  
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Kód (kite-
rítve) 

Kor 
Formáció neve 
(Tagozat neve) 

Vastagság 
(m) 

Litológiai jellemzés 

fQp pleisztocén folyóvizi üledék 48–490 homok, kavics, aleurit, agyag 

fQp pleisztocén folyóvizi üledék (f2) 20–235 
összetett medres fácies, folyó-

vízi meder homokok >20m 

fQp pleisztocén folyóvizi üledék (f3) 10–40 

összetett medres fácies; folyó-
vízi meder homok; agyagot 
nem tartalmaz (előforduló 

max. finomszemcsés kőzet: 
homokos kőzetliszt)  

fQp pleisztocén folyóvizi üledék (f4) 10–220 

övzátony fácies; kőzetösszeté-
tel alulról felfelé finomodóan 

homoktól kőzetlisztes agyagig, 
agyagig változik, a finom-

szemcsés ártéri fácies vastag-
sága nem haladja meg a 10 
métert; egymás fölött több 

ilyen települhet 

fQp pleisztocén folyóvizi üledék (f6) 10–300 
homokos ártér fácies, 10 m–
nél vastagabb homoktestet 

nem tartalmaz 

fQp pleisztocén folyóvizi üledék (f7) 10–82 
ártér fácies, legalább 10 m 

vastagságot elérő homokmen-
tes szakasszal 

nPa2 

felső mio-
cén, 

pliocén  
(felső pan-

nóniai) 

Nagyalföldi Formá-
ció 

20–310 
kőzetliszt, agyag, homok,  

kavics 

ú+zPa1–2 
felső pan-

nóniai 

Zagyvai Formá-
ció+Újfalui Homokkő 

Formáció* 
0–350 

homok, homokkő, aleurit, 
agyag és agyagmárga válta-

kozása 
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6.1 AGROTOPO 

6.6.1. Jellemző talajtípusok: 4, 6 

6.6.2. Jellemző talajtípusok aránya: 0,4137729 %, 0,32300626 % 

6.6.3. Jellemző talajképző kőzetek: 2, 1 

6.6.4. Jellemző talajképző kőzetek aránya: 0,70500406 %, 0,29499593 % 

6.2 Fedő jellemzői 

6.7.1. Nagy lebontási és adszorpciós képességgel rendelkező talajok/fedőréteg aránya: NA 

6.7.2. Közepes lebontási és adszorpciós képességgel rendelkező talajok/fedőréteg aránya:  NA 

6.7.3. Kis lebontási és adszorpciós képességgel rendelkező talajok/fedőréteg aránya: NA  

6.7.4. Fedő átlagos vastagsága: 3 m 

6.7.5. Fedő legkisebb vastagsága, helye: 0 m 

6.7.6. Fedő legnagyobb vastagsága, helye: 8 m 

6.3 Fekü jellemzői 

6.8.1  Fekü átlagos mélysége a terep alatt: 19,5 m 

6.8.2 Fekü legkisebb mélysége a terep alatt, helye: 8 m  

6.8.3 Fekü legnagyobb mélysége a terep alatt, helye: 35 m  

7 VÍZFÖLDTANI JELLEMZŐK 

7.1. Telítetlen zóna átlagos vastagsága, aránya: NA 

7.2. Telített zóna átlagos vastagsága, aránya: NA 

7.3. Igen jó vízvezető fedőréteg típusok aránya:  NA 

7.4. Vízvezető fedőréteg típusok aránya: NA  

7.5. Egyéb fedőréteg típusok aránya:  NA 

7.6. Vízvezető összletek száma: NA 

7.7. Jelentős vízvezető összletek meghatározó kőzetkifejlődés típusa(i):  NA 

7.8. Átlagos horizontális szivárgási tényező:  NA 

7.9. Vízadó képesség kettős fajlagos vízhozam alapján:  NA 

7.10. Források nagyvízi hozama:  NA 

7.11. Vízföldtani leírás:  

A víztest az Alföld közepén a Közép-Tisza vidék köz ponti részén Tisza folyó két 
oldalán helyezkedik el. Vízadó képz ődményei homokok, melyek törmelékes (se-
kély porózus) vízadó típusba sorolhatók. A morfológ iailag mélyfekvés ű víztest te-
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rületén az áramlási  viszonyok feláramlási jelleg űek, azaz a vízadók utánpótlódása 
elsősorban a mélyebben elhelyezked ő, fekü képz ődményekb ől történ ő feláram-
lással, illetve kisebb mértékben a szomszédos vízte stekb ől történ ő átszivárgással 
történik.  
A víztest jellemz ően a felszín alatti 3 és 19,5 m között helyezkedik el, átlagos vas-
tagsága tehát 16,5 m. A víztest vastagsága 5 és 30 m között változik, a maximum 
értékek a víztest középs ő részén találhatók, a minimum értékek helye pont va gy 
körzetszer űen nem határozható meg A víztest területén 1 db víz adó összletet je-
lölhetünk meg. A vízadó kifejl ődése és k őzettani felépítése változó (homok-
kőzetliszt-iszap), több méter vastag laterálisan hoss zan követhet ő homokrétege-
ket általában nem találunk.  
A víztest hidraulikai viszonyaira vertikálisan a fe láramlás és a nyomás alatti jelleg 
a jellemz ő. A szabad felszín ű jelleg a talajvízre sem jellemz ő. A horizontális áram-
lás főiránya kelet-délkeleti, azaz a Tisza völgye illetve  a Körös-völgy felé irányuló, 
de a vízfolyások környezetében jelent ősen megváltozhat, mely változás id ősza-
kos jellege is figyelemre méltó. A szomszédos vízte stekkel való kapcsolatára a 
viszonylag jelent ős vízátadódás jellemz ő. A víztestnek viszonylag jelent ős az 
utánpótlódása az sp.2.10.1 és sp.2.9.2 víztestek ir ányából, de az alatta elhelyez-
kedő p.2.10.2 víztestb ől is számottev ő mérték ű az átadódás. A szomszédos víz-
testek irányába az átadósás mértéke nem számottev ő.  
A víztest a regionális vezet őképesség szempontjából a gyenge kategóriába so-
rolható.  
A vízmérlegteszt alapján a 35.sz. víztestcsoport (s p.2.10.1, sp.2.10.2, p.2.10.1, 
p.2.10.2 víztestek) utánpótlódásában (310.971 m 3/nap) jelent ős szerepet tölt be a 
csapadék (40,6%), a vízfolyások (24,5%) és a szomsz édos víztestekb ől történ ő 
utánpótlódás (34,9%) egyaránt. A szomszédos víztest  csoportokba 124.355 
m3/nap vízmennyiség távozik, a FAVÖKO-k vízigénye 141 305 m3/nap. Az így ma-
radó 45307 m 3/nap hasznosítható vízkészlethez 102061 m 3/nap vízkivétel párosul, 
ennek megfelel ően a vízmérleg negatív, számszerint - 56754 m 3/nap. 
Az előzőekben említett adatok közül a csapadékból történ ő beszivárgás teljes 
egésze (126364 m 3/nap) sp.2.10.1 víztestre esik, azaz az sp.2.10.2 v íztest esetében 
nem számottev ő, míg a vízfolyásokból történ ő utánpótlódás  (76164 m3/nap) tel-
jes mennyisége az sp.2.10.2 víztestet táplálja.  A FAVÖKO-k vízigényének 50,7%-a 
esik az sp.2.10.1 és 49,3 %-a az sp.2.10.2 víztestr e. Az sp.2.10.2 víztestb ől a vízki-
vétel (közvetlen és közvetett együttes) mértéke 227 1 m3/nap.  
Az sp.2.10.2 víztest mennyiségi állapota a vízmérle gteszt alapján nem megfelel ő 
(bizonytalan), melynek okaként a közvetlen vízkivét elek, a korábbi vízkivételek, az 
engedélynélküli vízhasználatok meg. Az engedélynélk üli vízhasználatoknál kell 
megemlíteni az illegális kútfúrás veszélyeit. Az 19 90-2000 közötti id őszakban ez-
rével fúrták vízjogi engedély nélkül a területen (i s) a műszakilag nem megfelel ő 
(palástcementezés nélküli) lakossági cs őkutakat. Ezek a kutak üzemeltetésük so-
rán – különösen belterületen – veszélyforrást jelen tenek, mivel a sokszor szeny-
nyezett  talajvizet leszívják a sekély rétegvízadókba, elsze nnyezve azok vizét. 
A víztest vízadói felszínközeli településük miatt, annak ellenére érzékenynek te-
kinthet ők, hogy a hidrodinamikai jelleg feláramlási típusú.  Az elmondottak miatt 
ivóvízellátásra nem alkalmasak, de a mélyebben tele pülő védett vízadók miatt er-
re nincs is igény. A vízmin őség a területt ől függ ően változó, de a települések 
alatt, illetve azok környezetében a kommunális szen nyvízszikkasztások hatása 
miatt a nitrát tartalom bizonyos helyeken magas leh et. 
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A víztest vízadóira a 11-17,5 oC közötti h őmérséklet tartomány jellemz ő.  
A talajvízszint terepalatti mélysége területt ől függ ően 1,5-4,5 m között változó, át-
lagosan 2,5-3,0 m körülinek adható meg.  
A víztest vízadóinak min ősége a nagy terület, a lokálisan változó hidrodinam ikai 
viszonyok, és a változatos k őzettani felépítés miatt meglehet ősen változatos. Ál-
talánosságban mégis megállapítható, hogy a kationok  között – a feláramlási hid-
rodinamikai jelleg miatt - a nátrium mennyisége a d omináns, a kalcium és magné-
zium jelent ősége ugyan nem elhanyagolható, de mégis alárendelte bb. Az anio-
noknál területt ől függ ően hol a hidrogénkarbonát, hol a szulfát, hol pedig  a klorid 
válik uralkodóvá, máshol pedig a három anion egyens úlya vagy egyensúly közeli 
aránya figyelhet ő meg. Az összes oldottanyag tartalom általában 1500 -3000 mg/l 
közötti, de nem ritka a 3000-5000 mg/l közötti, vag y azt meghaladó érték sem. A 
magas értékek esetében a nátrium-kloridos-szulfátos  összetétel a jellemz ő, a 
hidrogénkarbonát jelenléte itt nem jellemz ő.  A vízadókra elvégzett vízmin őségi 
statisztikai vizsgálatok (klorid, nitrát, ammónia, szulfát, EC) ugyan néhány eset-
ben (a minták 5-10 %-ában) mutattak ki veszélyes ha tárérték túllépést (különösen 
a nitrát esetében ahol a 37 mintából 6 esetben), de  ezek területi elterjedése, vala-
mint a területhasználattal való összefüggés alapján  a víztest állapota kémiai álla-
pota mégis jónak tekinthet ő. A víztest min őségi állapota tehát összességében 
megfelel ő.  

A térség talajvíztartóinak vízföldtani adottságai s zoros összefüggésben vannak az 
ősvízrajzból következ ő kőzettani felépítéssel és az oldal irányú utánpótlódá si ké-
pességgel. 

A víztest ÉNY-i részén a talajvíz nyugalmi szintje még a sík részeken is viszonylag 
mélyen  van (-3-4 m) a dombosabb részeken pedig akár -7- 9 m-es is lehet.  

Talán Ceglédt ől Törtelig haladva következik be az els ő látható változás, mely a du-
nai homokhátság felöli utánpótlódásnak köszönhet ő, így a vízszint sokszor már -1 
-1,5 m-en elérhet ő. 

A víz oldott anyag tartalma megfelel a finomszemcsé s kőzetanyagnak: 1600-2130 
mg/l között alakul, nátrium-hidrogénkarbonátos a ví zjelleg, viszont nem túl magas 
a klorid és a szulfát mennyisége. 

A figyel őkutak vízhozama 15-20 l/p között változik, ahol agy agot kötnek be, 3-5 l/p-
et érnek csak el, végtelenül lassú utánpótlódás mel lett.  

Törtelen régen készült néhány nagyobb átmér őjű, belógós talajvízkút is, hozamuk 
220-280 l/p között változott, a víz kalcium-magnézi um-hidrogénkarbonátos jelleg ű, 
oldott anyag tartalma 450 mg/l körül van. 

A terület Jászsággal határos részén sok magánkút ta lajvizes réteget termel, több-
nyire 20-40 l/p mennyiségben, a víz oldott anyag ta rtalma a k őzetanyagtól függ ően 
itt is nagy szórást mutat. 

Alattyánban 925-1876 mg/l, Jánoshidán 957-2552 mg/l , Újszászon 4400-4600 mg/l 
között alakul az oldott anyag, kalcium-magnézium-hi drogénkarbonátos jelleg mel-
lett, jelent ős nátriummal, kloriddal, szulfáttal. 
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A Cibakháza-Tiszabög vonal alatt lényegesen lecsökk en a víz oldott anyaga, a min-
ták 600-1200 mg/l körüli értékeket mutatnak, és a n átrium, a kalcium és a magnézi-
um mennyisége egyensúlyba kerül, többnyire alig van  klorid és szulfát – ez utóbbi 
alól a tiszajen ői környék kivételt képez.(lásd: Míra gyógyvíz) 

Törökszentmiklós környékén a homoksor fels ő vize 3000-4000 mg/l oldott anyagú, 
nátriumos, kloridos, szulfátos, az alsó részen visz ont többnyire 800-930 mg/l az ol-
dott anyag, kiegyensúlyozott alkotókkal. 

A víztest keleti részén is tárolók őzetfügg ő minden, az oldott anyag átlagosan 1000-
1300 mg/l körül alakul, nátriumhidrogénkarbonátos a  vízjelleg, néhol (pl.: Túrkeve) 
arzén is lehet. 

A nyugalmi szintek itt a terep közelében vannak, 1- 2 m-re vannak a felszínt ől, kivé-
tel viszont a Szajol-Törökszentmiklós környék, ahol  -4 -5,5 m mélyen találják meg a 
fúrásokban. 

Ugyanilyen mélyen elérhet ő talajvizek vannak Tiszaföldvár-Csongrád között, mi nt-
ha csak a Dél-alföldi süllyedék leszívó hatása érvé nyesítené hatását. 

7.1 Vízkémia 

7.1.1. Oldott anyag tartalom (TDS) sekély víztestben: NA 

7.1.2. Oldott anyag tartalom (TDS) sekély víztest alatt: NA 

7.1.3. Kation összetétel sekély víztestben (Na-K ionok aránya az összes kationon belül): NA 

7.1.4. Kation összetétel sekély víztest alatt (Na-K ionok aránya az összes kationon belül): NA 

7.1.5. Anion összetétel sekély víztestben (HCO3 ionok aránya az összes anionon belül): NA 

7.1.6. Anion összetétel sekély víztest alatt (HCO3 ionok aránya az összes anionon belül): NA 

7.2 Rutin paraméterek 

7.2.1. pH: NA 

7.2.2. Fajlagos elektromos vezetőképesség (EC): NA  

7.2.3. Lúgosság (m): NA 

7.2.4. Oldott oxigén (DO):  NA 

7.2.5. Kémiai oxigén igény (KOI):  NA 

7.2.6. Kalcium (Ca2+):  NA 

7.2.7. Magnézium (Mg2+):  NA 

7.2.8. Nátrium (Na+):  NA 

7.2.9. Kálium (K+):  NA 

7.2.10. Ammónium (NH4+): NA 
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7.2.11. Vas (Fe3+):  NA 

7.2.12. Mangán (Mn2+): NA 

7.2.13. Hidrogénkarbonát (HCO3-):  NA 

7.2.14. Klorid (Cl-):  NA 

7.2.15. Szulfát (SO42-): NA 

7.2.16. Nitrát (NO3-):  NA 

7.3 Egyéb, antropogén szennyeződésre utaló paraméterek 

7.3.1. Arzén (As): NA  

7.3.2  Ólom (Pb):  NA 

7.3.3  Kadmium (Cd):  NA 

7.3.4  Higany (Hg):  NA 

7.3.5  Triklóretilén:  NA 

7.3.6 Tetraklóretilén: NA  

7.3.7  Peszticidek:  NA 

8 VÍZGAZDÁLKODÁSI JELLEMZŐK 

8.1 Készletek 

8.1.1. Csapadékból és felszíni vizekből származó utánpótlódás: 27799860 m3/év 

8.1.2. Szomszédos felszín alatti víztestekből beáramlás: 39581695 m3/év  

 (csoportra vonatkozóan az p.2.10.2, p.2.10.1 és sp .2.10.1 víztestekkel együtt) 

8.1.3. Teljes utánpótlódás: 68114840 m3/év  

 (csoportra vonatkozóan az p.2.10.2, p.2.10.1 és sp .2.10.1 víztestekkel együtt) 

8.1.4. Evapotranspiráció: NA 

8.1.5. Szomszédos felszín alatti víztestekbe átáramlás: 45389575 m3/év  

 (csoportra vonatkozóan az p.2.10.2, p.2.10.1 és sp .2.10.1 víztestekkel együtt) 

8.1.6. Statikus vízkészlet:  NA 

8.1.7. Dinamikus vízkészlet:  NA 

8.1.8. Hasznosítható vízkészlet (teljes utánpótlódás csökkentve a FAVÖKO-k felszín alatti vízből 
származó vízigényével): 16537055 m3/év  

 (csoportra vonatkozóan az p.2.10.2, p.2.10.1 és sp .2.10.1 víztestekkel együtt) 
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8.2 Ökológiai vízigény a felszín alatti víztestből 

8.2.1. Becsült összes ökológiai vízigény felszín alatti vízből: NA 

8.2.2. Felszín alatti víztől függő vízi élőhelyek (vízfolyások) összes vízhozama:  12690 m3/nap 

8.2.3. Felszín alatti víztől függő vízi élőhelyek (tavak) összes vízigénye: 0 m3/nap 

8.2.4. Felszín alatti víztől függő vizes élőhelyek (FAVÖKO) összes vízigénye:  69676 m3/nap 

8.2.5. Felszín alatti víztől függő szárazföldi élőhelyek (védett erdők) összes vízigénye: NA  

8.3 Vízkivételek a felszín alatti víztestből 

8.3.1. Vízkivétel összesen: 64186 m3/év (2006, FAV_VKJ); 828915 (vízmérlegteszt) 

8.3.2. Vízkivételi objektumok száma: 429 db 

8.3.3. Ivóvíz célú: 600 m3/év 

8.3.4. Ivóvízkivételi objektumok száma: 4 db 

8.3.5. Fürdő/strand célú: 0 m3/év 

8.3.6. Fürdő/strand célú vízkivételi objektumok száma: 0 db 

8.3.7. Ipari célú: 51646 m3/év 

8.3.8. Ipari célú vízkivételi objektumok száma: 18 db 

8.3.9. Bányászati célú: 0 m3/év 

8.3.10. Bányászati célú vízkivételi objektumok száma: 0 db 

8.3.11. Energetikai célú: 0 m3/év 

8.3.12. Energetikai célú vízkivételi objektumok száma: 0 db 

8.3.13. Öntözés célú: 11940 m3/év 

8.3.14. Öntözés célú vízkivételi objektumok száma: 31 db 

8.3.15. Mezőgazdasági egyéb célú: 0 m3/év 

8.3.16. Mezőgazdasági egyéb célú vízkivételi objektumok száma: 0 db 

8.4 Vízbetáplálások a felszín alatti víztestbe 

8.4.1. Teljes vízbetáplálás:  NA 

8.4.2. Teljes vízbetáplálásra használt objektumok száma: NA 

8.4.3. Talajvízdúsítás:  NA 

8.4.4. Talajvízdúsításra használt objektumok száma:  NA 

8.4.5. Energetikai céllal használt termálvíz visszasajtolása:  NA 

8.4.6. Energetikai céllal használt termálvíz visszasajtoló objektumok száma:  NA 
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8.4.7. Szénhidrogén termeléshez kapcsolódó visszasajtolás:  NA 

8.4.8. Szénhidrogén termeléshez kapcsolódó visszasajtoló objektumok száma:  NA 

8.5 Védett területek 

8.5.1. Ivóvízbázis-védelmi védőterületek nagysága: NA 

8.5.2. Nitrátérzékeny területek nagysága:  NA 

8.5.3. Felszín alatti víztől függő élőhelyek területe:  NA 

8.5.4. Gyógy- és termálfürdők száma:  NA 

8.6 Mennyiségi kockázat 

8.6.1. Vízkivételek és a hasznosítható készlet összehasonlítása alapján: NA 

8.6.2. Monitoring adatok vagy szakértői becslés alapján: NA 

8.6.3. Mennyiségi kockázat oka: NA 

8.7 Kémiai kockázat 

8.7.1. Számítások alapján, diffúz szennyező-forrásokból származó nitrát esetén: NA 

8.7.2. Monitoring adatok vagy szakértői becslés alapján, diffúz szennyezőforrásokból származó 
nitrát esetén: NA 

8.7.3. Jelentős diffúz szennyezőforrások típusai: NA 

8.7.4. Számítások alapján, pontszerű szennyező-forrásokkal szemben: NA 

8.7.5. Monitoring adatokra vagy szakértői becslés alapján, pontszerű szennyezőforrásokkal 
szemben: NA 

8.7.6. Jelentős pontszerű szennyezőforrások típusai: NA 

8.8 Hőmérsékleti problémák 

8.8.1. Hőmérséklet csökkenés termálvizek esetén: NR 


