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1 KÖZIGAZGATÁSI ADATOK 

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

1.2. Víztest nemzeti kódja: p.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), He vesi-sík (2-9), Zagyva (2-10), 
Nagykőrösi-homokhát (2-12) 

1.8. Érintett régiók: 3 (Dél-Alföld, Észak-Alföld, Közép-Magyarország)  

1.9. Érintett megyék: 4 (Bács-Kiskun megye, Csongrád megye, Jász-Nagykun- Szolnok 
megye, Pest megye  

1.10. Érintett települések: 

2 HATÁRVÍZI ADATOK 

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

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

2.3. Határvízi egyezmény kezdő időpontja: NA 

2.4. Határvízi információk: NA 

2.5. Víztestcsoport kódja a Duna vízgyűjtőkerületben:  

2.6. ICPDR információk: NA 

3 VÍZTEST ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

3.1. Vízügyi Objektum Azonosító (VOR): AIQ527 

3.2. Főtípus: porózus 

3.3. Hőmérséklet szerinti típus: hideg 

3.4. Hidrodinamikai típus: feláramlás 

3.5. Térinformatikai vertikális besorolás: hegyvidéki és hideg viz ű porózus víztestek 

3.6. Terület (km2): 5037,37  
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3.7. Terület felszíni kibúvásban (km2): 0  

3.8. Befoglaló sokszög területe (km2): 5037,37  

3.9. Átlagos vastagság (m): 386  

3.10. Legkisebb vastagság, helye: 260 m, a víztest középs ő részén 

3.11. Legnagyobb vastagság, helye: 584 m, a víztest déli részén 

3.12. Átnézeti térkép: 

 

4 TERMÉSZET- ÉS GAZDASÁGFÖLDRAJZI JELLEMZŐK 

4.1. Átlagos terepszint: 89,20 mBf. 

4.2. Terep legalacsonyabb pontjának a magassága: 77 mBf. 

4.3. Terep legmagasabb pontjának a magassága: 124 mBf. 

4.4. Domborzattípus: síkság 

4.5. Domborzat tagoltsága (relatív relief): tagolatlan 

4.6. Érintett tájegységek:  

 Dorozsma – Majsai – homokhát, Kiskunsági – löszösh át, Dél – Tisza – völgy, Pilis – 
Alpári – homokhát, Gerje – Perje –sík, Szolnok – Tú ri – sík, Szolnoki – ártér, Tisza-
zug, Jászság, Tápió – vidék, Hatvani – sík, Tiszafü red – Kunhegyesi – sík, kelet felöl 
kis mértékben érinti a Dévaványai – sík, a Körös me nti sík és a Békési – sík, DK-r ől 
a Körös – szög, 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. Horizon-
tálisan minden irányból porózus víztestek határoljá k. Ezek mind feláramlási terüle-
ten elhelyezked ő víztestek, kivéve a t őle nyugatra elhelyezked ő víztestet, mely be-
szivárgási területen helyezkedik el. Utánpótlódásáb an egyaránt fontos szerepe van 
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a szomszédos porózus, valamint a feküjében elhelyez kedő termálvíztesteknek egy-
aránt. A víztest feküképz ődményeit 4 db porózus termál víztest alkotja, melye knek a 
határai a porózus víztest központi részén (Tiszaföl dvár térségében) futnak össze. A 
víztest területének észak-nyugati részén a termál v íztest alá benyúlik a Bükki ter-
málkarszt dél-nyugati nyúlványa. A p.2.10.2 víztest  fedőjében a vele azonos kiterje-
désű, szintén feláramlási hidrodinamikai helyzetben lév ő sekélyporózus víztest ta-
lálható.  

Domborzat  

A víztest az Alföld nagytájhoz, Közép – Tisza – vid ék, Alsó – Tisza –vidék, Duna – 
Tisza Közi síkvidék, Észak – Alföldi Hordalékkúp sí kság, a Körös – Maros Köze, va-
lamint a Berettyó – körös –vidék középtájakhoz tart ozik. Ezen belül a következ ő kis-
tájak alkotják: Dorozsma – Majsai – homokhát, Kisku nsági – löszöshát, Dél – Tisza 
– völgy, pilis – Alpári – homokhát, Gerje – Perje – sík, Szolnok – Túri – sík, Szolnoki 
– ártér, Tiszazug, Jászság, Tápió – vidék, Hatvani – sík, Tiszafüred – Kunhegyesi – 
sík, kelet felöl kis mértékben érinti a Dévaványai – sík, a Körös menti sík és a Béké-
si – sík, DK-r ől a Körös – szög, valamint DNY fel ől 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 hordalék-
kúp-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; mé rsékelten száraz éghajlatú terü-
letet 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-
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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. 

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 Hortobágy- Berettyó, illetve a 
Hármas – 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.  

A p.2.10.2 víztest területe 5 tervezési alegységhez  tarozik. A Zagyva alegységnek a 
dél-kelet része, a Nagyk őrösi homokhátnak a keleti fele, az Alsó-Tisza jobb part al-
egységnek az észak, észak-keleti része, a Nagykunsá g déli 2/3-a és a Hevesi sík te-
rületének déli 1/3 része tartozik hozz. A víztest 3  közigazgatási régiót is érint. Ezek a 
Közép-Magyarország (Pest megye), Dél-Alföld (Bács-K iskun megye, Csongrád me-
gye), valamint Észak-Alföld (Jász-Nagykun-Szolnok m egye) 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 18 db város, 1db megyeszék hely és 67 db község alkotja a 
településhálózatot. A falvak jellemz ően 2000-4000 fős települések, ahol a lakosság-
szám, csökken ő tendenciát mutat. A lakosság korösszetételét tekin tve elmondható, 
hogy a korfa öreged ő társadalomra jellemz ő. A városok között többségben vannak 
jellemz ően 10-20 000 fős lakosságszámú kisvárosok. 

A víztestnek mélységi helyzetéb ől kifolyólag felszíni víztestekkel való kapcsolatár ól 
nem beszélhetünk.  

 

4.8. Lakosság száma (2004) (fő):  NA 

4.9. Lakosság várható száma (2015) (fő): NA 

4.10. Népsűrűség (fő/km2): NA 

4.11. Közműves ivóvízzel ellátott népesség aránya (%): NA 

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

4.13. Vízigény (2004) (millió m3/év): NA 

4.14. Vízigény előrejelzés (2015) (millió m3/év): NA 

4.15. Vízigényben a felszín alatti víz részaránya (%): NA 

4.16. Háztartási (kommunális ivóvíz) vízigény és abban a felszín alatti víz részaránya (millió 
m3/év és %): NA 

4.17. Ipari szektor vízigénye és abban a felszín alatti víz részaránya (millió m3/év és %): NA 

4.18. Mezőgazdasági szektor vízigénye és abban a felszín alatti víz részaránya (millió m3/év és 
%): 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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4.19. Szolgáltatási szektor vízigénye és abban a felszín alatti víz részaránya (millió m3/év és %): 
NA 

4.20. Termál vízigény (2004), ezen belül a fürdő- és az energetikai vízigény részaránya (millió 
m3/év, fürdővíz:  %, energetikai:  %): NA 

4.21. Termál vízigény előrejelzés (2015), ezen belül a fürdő- és az energetikai vízigény rész-
aránya (millió m3/év, fürdővíz:  %, energetikai:  %): NA 

5 TERÜLETHASZNÁLAT ÉS VÉDETT TERÜLETEK 

5.1 Földhasználati arányok[1] a víztest teljes feszíni vetületén 

5.1.1. Vízügyi Objektum Azonosító (VOR): AIQ527 

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: 3492,938402 

5.1.13. Szántóföldek területének aránya: 0,69340517 

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: 160,153654 

5.1.21. Vegyes mezőgazdasági területek aránya: 0,0317931 

5.1.22. Lomblevelű erdőkterületek mérete: 266,821302 

5.1.23. Lomblevelű erdőkterületek aránya: 0,05296837 
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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: 428,639178 

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: 54,12698 

5.1.33. Szárazföldi vizenyős területek aránya: 0,01074508 

5.1.34. Kontinentális vizek területének mérete: 100,141673 

5.1.35. Kontinentális vizek területének aránya: 0,01987975 

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

5.2 Földhasználati arányoka víztest beszivárgási területén 

5.2.1. Vízügyi Objektum Azonosító (VOR): AIQ527 

5.2.2. Összefüggő településszerkezet területek mérete: NA 

5.2.3. Összefüggő településszerkezet területek aránya: NA 

5.2.4. Nem összefüggő településszerkezet területek mérete: NA 

5.2.4. Nem összefüggő településszerkezet területek aránya: NA 

5.2.5. Ipari, kereskedelmi területek, közlekedési hálózat területének mérete: NA 

5.2.6. Ipari, kereskedelmi területek, közlekedési hálózat területének aránya: NA 

5.2.7. Bányák, lerakóhelyek, építési munkahelyek területének mérete: NA 

5.2.8. Bányák, lerakóhelyek, építési munkahelyek területének áránya: NA 

5.2.9. Mesterséges, nem mezőgazdasági zöldterületek területének mérete: NA 

5.2.10. Mesterséges, nem mezőgazdasági zöldterületek területének aránya: NA 

5.2.11. Szántóföldek mérete: NA 

5.2.12. Szántóföldek területének aránya: NA 

5.2.13. Szőlő területének mérete: NA 

5.2.14. Szőlő területének aránya: NA 

5.2.15. Gyümölcsösök, bogyósok területének mérete: NA 

5.2.16. Gyümölcsösök, bogyósok területének aránya: NA 
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5.2.17. Legelők területének mérete: NA 

5.2.18. Legelők területének aránya: NA 

5.2.19. Vegyes mezőgazdasági területek mérete: NA 

5.2.20. Vegyes mezőgazdasági területek aránya: NA 

5.2.21. Lomblevelű erdőkterületek mérete: NA 

5.2.22. Lomblevelű erdőkterületek aránya: NA 

5.2.23. Tűlevelű erdőkterületek mérete: NA 

5.2.24. Tűlevelű erdőkterületek aránya: NA 

5.2.25. Vegyes erdőterületek mérete: NA 

5.2.26. Vegyes erdőterületek aránya: NA 

5.2.27. Cserjés és/vagy lágyszárú növényzet területének mértete: NA 

5.2.28. Cserjés és/vagy lágyszárú növényzet területének aránya: NA 

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

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

5.2.31. Szárazföldi vizenyős területek mérete: NA 

5.2.32. Szárazföldi vizenyős területek aránya: NA 

5.2.33. Kontinentális vizek területének mérete: NA 

5.2.34. Kontinentális vizek területének aránya: NA 

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

 

5.3 Felszín alatti víztől függő ökoszisztémák 

5.3.1 Felszín alatti víztől függő ökoszisztémák a víztest teljes felszíni vetületén 

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 

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 

5.4.1. Védett területek a víztest teljes feszíni vetületén 

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: NA 

5.4.1.4 Nitrát-érzékeny területek aránya: NA 

5.4.1.5 Természetvédelmi területek nagysága: NA 

5.4.1.6 Természetvédelmi területek aránya: NA 

5.4.1.7 Natura2000 területek nagysága: NA 

5.4.1.8 Natura2000 területek aránya: NA 

5.4.1.9 „Vizes” Natura2000 területek nagysága: NA 

5.4.1.10 „Vizes” Natura2000 területek aránya: NA 

5.4.1.11 Védett területek térképe víztestekre: NA 

 

5.4.2. Védett területek a víztest beszivárgási területein 

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: NA 

5.4.2.4 Nitrát-érzékeny területek aránya: NA 
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5.4.2.5 Természetvédelmi területek nagysága: NA 

5.4.2.6 Természetvédelmi területek aránya: NA 

5.4.2.7 Natura2000 területek nagysága: NA 

5.4.2.8 Natura2000 területek aránya: NA 

5.4.2.9 „Vizes” Natura2000 területek nagysága: NA 

5.4.2.10 „Vizes” Natura2000 területek aránya: NA 

5.4.2.11 Védett területek térképe víztestekre: NA 

 

6 FÖLDTANI JELLEMZŐK 

6.1. Földtani típus: 3397 

6.2. Földtani kor: Q 

6.3. Felső 10 m meghatározó kőzetkifejlődés típusa(i): NA 

6.4. Földtani leírás:  

A víztest északi része a Jászsági-medence süllyedék éhez tartozik. Ezt délr ől az Al-
föld közepén húzódó kiemelt hát választja el az Alf öld déli mély medencéinek 
víztestjeit ől. A víztest a Duna-Tisza közi síkvidék északkeleti  részét (a Gerje–Perje-
síkot és a Pilis–Alpári-homokhát keleti felét és a Kiskunsági-löszöshát keleti szé-
lét); a Közép-Tiszavidéken belül a Közép-tiszai-árt ér déli részét (a Szolnoki-árteret 
és a Jászságot), valamint a Nagykunság nyugati felé t (a Tiszafüred–Kunhegyesi-
sík délnyugati részét és a Szolnok–Túri-sík nyugati  felét); és az Észak-alföldi hor-
dalékkúp-síkságon belül a Tápió–Galga–Zagyvavidék d élkeleti felét (a Hatvani-sík 
déli részét és a Tápióvidék keleti felét) foglalja magában. 
Nyugatról a Cserhátvidék és a Duna-Tisza közi síkvi dék tájegységek Duna-Tisza 
közi hátság – Tisza-vízgy űjtő északi rész (HU_p.2.10.1) víztestje; keletr ől a Berety-
tyó-Körösvidék tájegység Berettyó-, Körösök-völgy, Nagykunság (HU_p.2.12.2) és 
a Közép-Tiszavidék, Hajdúság tájegységek Hortobágy,  Nagykunság, Bihar északi 
rész (HU_p.2.6.2) víztestjei határolják. Északon az  Észak-alföldi hordalékkúp-
síkság és a Közép-Tiszavidék tájegységek Jászság, N agykunság (HU_p.2.9.2) 
víztestjével határos. Dél felé pedig a Közép-Tiszav idék és a Körös-Maros köze táj-
egységek Alsó-Tisza-völgy (HU_p.2.11.2) víztest mél yebb medencéjébe megy át. 
A víztest területén a fels ő 450 méter pleisztocén folyóvízi és pannon folyóvíz i-tavi 
üledékeinek földtani jellemzését négy északnyugat-d élkeleti csapású szelvény 
(Egyházasdengeleg–Nagylak, Egyházasdengeleg–Gyula, Aldebr ő–Battonya, Ke-
rekegyháza–Mátészalka), illetve öt erre közel mer őleges, körülbelül északkelet-
délnyugati csapású szelvény (Tass–Kengyel, Dunavecs e–Tiszaberek, Ecser–
Gelénes, Kerekegyháza–Mátészalka, Kisk őrös–Fülöp) mentén végeztük el. 
A víztest északnyugati részének földtani viszonyait  az emelked ő középhegység és 
a süllyed ő Alföld közötti átmeneti, medenceperemi helyzete sz abja meg, míg 
északkeleti részén a Jászsági-medence süllyedéke ta lálható, amelyet egy vet őzó-
na határol. A víztest középs ő részén húzódó hát, amely nyugaton a medencepe-
remmel összeolvad, dél felé hirtelen mélyülve megy át az Alföld mély medencéjé-
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be. A negyedid őszaki képz ődmények a Jászsági-medence területén elérik a 4-500  
méteres vastagságot, az északnyugati területen és a  kiemelt háton 50-150 méter, a 
déli területeken pedig újra 4-500 méter vastagok.  
A víztest északkeleti, a Jászsági-medencére es ő részén a negyedid őszaki üledé-
kek 15-40 méter vastag, övzátony fácies ű sorozatok (F4 fácies, 60%) és 30-40 mé-
ter vastag, ártéri, agyagos-homokos sorozatok (F6 f ácies, 40%) váltakozásából 
épülnek fel. A negyedid őszaki képz ődmények alatt a fels ő miocén – pliocén korú 
Nagyalföldi Formáció, agyagos üledékei alkotják a r étegsort. 
A víztest északnyugati, medenceperemi részén, valam int a közel észekkelet-
délnyugati irányban húzódó háton a negyedid őszaki üledékek közül a 10-50 méter 
vastag, övzátony fácies ű sorozatok (F4 fácies, 40%) a 20-70 méter vastag, á rtéri, 
agyagos-homokos sorozatokban (F6, F7 fácies, 60%) k iékelődő testekként jelen-
nek meg. Ezeken a területeken a negyedid őszaki képz ődmények alatt a fels ő mio-
cén – pliocén korú Nagyalföldi Formáció agyagos üle dékei találhatók meg átlago-
san 40-50 méter vastagságban. A Nagyalföldi Formáci ó alatt a pannon korú Újfalui 
és Zagyvai Formáció szabálytalan váltakozása figyel hető meg. Ebben elszigetelt, 
kis távolságon belül kiékel ődő, 10-30 méter vastag medrek (5-10%) figyelhet ők 
meg, melyeket kis vízmélységben, kis energiaviszony ok mellett lerakódott agyag, 
vagy agyag-homok s űrű váltakozásából álló tavi üledékek (15%) ágyaznak m a-
gukba. Az Újfalui Formáció deltalejt őn lerakódott, felfelé durvuló szemcseméret ű 
kőzetlisztes-homokos, 30-50 méter vastag egységei (75 -80%) már 150-200 méteres 
mélységben megjelennek. 

A víztest déli, mélymedence területén a negyedid őszaki üledékeket alapvet ően 20-
60 méter vastag, övzátony fácies ű sorozatok (F4 fácies, 55%) és összeolvadó med-
rekből álló sorozatok (F3 fácies, 15%) építik fel, amely ekben 10-20 méter vastag, ár-
téri, agyagos-homokos sorozatok (F6, F7 fácies, 30% ) úsznak kisebb lencsék formá-
jában. Egyedül Cserkesz őlő-Kunszentmárton térségében jellemz ő, hogy a fels ő 300 
méterben az agyagos ártéri üledékek (F6 fácies) dom inálnak, amikben viszonylag 
rövidtávon kiékel ődő testekként jelennek meg a medrek (F3, F4 fácies). Lakitelek 
környékén egymásba vágódott medrekb ől álló, 200-250 méter vastag homokos ré-
tegcsoport (F2 fácies) figyelhet ő meg, amely jól jelzi a mély medence meredek pe-
remét, ahol a durvaszemcsés üledék nagy vastagságba n tudott felhalmozódni. A 
negyedid őszaki képz ődmények alatt a fels ő miocén – pliocén korú Nagyalföldi For-
máció agyagos üledékei találhatók meg, kivéve az el őbb említett Lakitelek környé-
két, ahol ebben az intervallumban is egymásba vágód ott medrekb ől álló, homokos 
rétegcsoport (F2 fácies) figyelhet ő meg, amelyet nagyon vékony, ártéri, agyagos 
üledékek választanak el egymástól. 
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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, folyóvízi 

meder homokok >20m 

fQp pleisztocén folyóvizi üledék (f3) 10–40 

összetett medres fácies; folyóvízi 
meder homok; agyagot nem tar-
talmaz (előforduló max. finom-

szemcsés kőzet: homokos kőzet-
liszt)  

fQp pleisztocén folyóvizi üledék (f4) 10–220 

övzátony fácies; kőzetösszetétel 
alulról felfelé finomodóan homok-
tól kőzetlisztes agyagig, agyagig 
változik, a finomszemcsés ártéri 
fácies vastagsága 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 tar-

talmaz 

fQp pleisztocén folyóvizi üledék (f7) 10–82 
ártér fácies, legalább 10 m vas-
tagságot elérő homokmentes 

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 váltakozása 
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6.1 AGROTOPO 

6.6.1. Jellemző talajtípusok: NA 

6.6.2. Jellemző talajtípusok aránya (%): NA 

6.6.3. Jellemző talajképző kőzetek: NA 

6.6.4. Jellemző talajképző kőzetek aránya (%): NA 

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 (m): 19,5 

6.7.5. Fedő legkisebb vastagsága, helye (m): 8  

6.7.6. Fedő legnagyobb vastagsága, helye (m): 35  

6.3 Fekü jellemzői 

6.8.1 Fekü átlagos mélysége a terep alatt (m): 405,2  

6.8.2 Fekü legkisebb mélysége a terep alatt, helye (m): 280   

6.8.3 Fekü legnagyobb mélysége a terep alatt, helye (m): 600   

7 VÍZFÖLDTANI JELLEMZŐK 

7.1. Telítetlen zóna átlagos vastagsága, aránya (m,  %): NA 

7.2. Telített zóna átlagos vastagsága, aránya (m,  %): 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 (db): NA 

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

7.8. Átlagos horizontális szivárgási tényező (m/nap): NA 

7.9. Vízadó képesség kettős fajlagos vízhozam alapján (l/p/m/m): NA 

7.10. Források nagyvízi hozama (l/p): NA 

7.11. Vízföldtani leírás:  
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A negyedid őszaki képz ődmények (pleisztocén folyóvízi üledékek, f2, f3 és f6 
fácies) általában jó vízadók, jó vízvezet ő képesség űek, horizontálisan is és verti-
kálisan is mintegy 40 % -ra tehet ő a gyakorisága a víztesten belül. Ezen képz őd-
mények közül az övzátony és folyóvízi üledék (f4 és  f7 fácies, gyakoriságuk a víz-
testen belül 20%) fáciesek félig átereszt őek a bennük található k őzetlisztes agyag, 
agyag rétegek miatt, melyek a negyedid őszaki képz ődmények vertikális vízvezet ő 
képességét rontják.  
A Nagyalföldi Formáció félig átereszt ő, vízvezető képessége horizontálisan a ben-
ne található k őzetliszt, homok, agyag, kavicsrétegek, agyagos és a gyag-homok ré-
tegek s űrű váltakozásából álló ártéri üledékek közepes és gye nge. A vertikális 
vízvezető képessége inkább gyengének mondható. Gyakorisága 2 0 % körüli. 
E képződmények alatt található Újfalui és Zagyvai Formáció  félig átereszt ő, hori-
zontális vízvezet ő képessége közepes vagy gyenge, vertikális vízvezet ő képessé-
ge inkább gyengének mondható, mivel az agyag, vagy agyag-homok s űrű válta-
kozásából álló tavi üledékek egymástól elszigetelt,  kis távolságon belül kiékel ődő 
medrekben települtek. Gyakorisága 20 % -nak vehet ő mind horizontális, mind ver-
tikális értelemben. 
A víztest 40%-a regionálisan jó, 20%-a regionálisan  közepes és 40%-a regionáli-
san rossz vízvezet ő képesség ű hidrosztratigráfiai egységekb ől áll. 
A víztest az Alföld közepén a Közép-Tisza vidék köz ponti részén Tisza folyó két 
oldalán helyezkedik el. Vízadó képz ődményei homokok, melyek törmelékes (poró-
zus) vízadó típusba sorolhatók. A morfológiailag mé lyfekvés ű víztest területén az 
áramlási viszonyok feláramlási jelleg űek, azaz a vízadók utánpótlódása els ősor-
ban a mélyebben elhelyezked ő, fekü képz ődményekb ől történ ő feláramlással, il-
letve kisebb mértékben a szomszédos víztestekb ől történ ő átszivárgással törté-
nik.  

A víztest jellemz ően a felszín alatti átlagosan 20 és 406 m között he lyezkedik el, át-
lagos vastagsága tehát 386 m. A víztest vastagsága 260 és 584 m között változik, a 
minimum értékek a terület középs ő, a maximum értékek a víztest déli részén talál-
hatók. A víztest területén általában 3 db vízadó ös szletet különböztethetünk meg. 
Kivétel ez alól Szolnok, Abony, Szászberek, Újszilv ás, Jászkarajen ő, Tószeg, 
Tiszajen ő területe, ahol 4 vízadó szint van, mivel ott a lev anteiben is van hidegvizes 
vízadó szint, valamint Tápiósz őlős, Cegléd, Tápiószele, Tápiógyörgye, 
Jászalsószentgyörgy, Farmos, Nagykáta térsége, ahol  szintén 4 vízadó szint 
taláűlható, mivel ott  a fels ő.pannonban is van hidegvizes vízadó. 

A vízadókat több méter vastag laterálisan általában  hosszan követhet ő homokré-
tegekb ől álló rétegcsoportok alkotják.  
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 Békési süllyedék felé irá-
nyuló. A szomszédos víztestekkel való kapcsolatára a viszonylag jelent ős vízát-
adódás jellemz ő. A víztestnek a fölötte elhelyezked ő sp.2.10.2 víztestb ől jelent ős 
mérték ű az utánpótlódása, és a feküjében elhelyezked ő porózus termál víztestek-
ből  (pt1.2; pt2.2) is jelent ős mérték ű az átadódás. A szomszédos sp.2.10.2 víztest 
irányába viszonyt az p.2.10.1 víztest fel ől történ ő átadósás mértéke számottev ő.  
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A víztest vízadóiban a kett ős fajlagos vízhozamok alapján (jellemz ően 20-50 
l/p/m/m közötti értékek) a vízadó képesség jónak mo ndható. A víztest középs ő 
nyugati részén (Kocsér-Martf ű-Szelevény-Tiszaalpár térségben) a 150-250 m kö-
zötti ős-Duna eredet ű víztartók vízadóképessége még ennél is jobb, kit űnő minő-
sítésű (150-200 l/p/m/m kett ős fajlagos vízhozam). A víztest a regionális vezet őké-
pesség szempontjából a közepes/gyenge kategóriába s orolható.  
A vízmérlegteszt alapján a 35. sz. víztestcsoport ( sp.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 szom szédos víztestekb ől történ ő 
utánpótlódás (34,9 %) egyaránt. A szomszédos víztes t csoportokba 124.355 
m3/nap vízmennyiség távozik, a FAVÖKO-k vízigénye 141 .305 m3/nap. Az így ma-
radó 45.307 m 3/nap hasznosítható vízkészlethez 102.061 m 3/nap vízkivétel párosul, 
ennek megfelel ően a vízmérleg negatív, számszerint -56.754 m 3/nap. 
A víztest ivóvízellátásra igénybe vett vízadó réteg ei mélységi helyzetük, és a fed ő-
képződmények k őzettani felépítése miatt hidrogeológiai szempontból  nem tekint-
hetők sérülékenynek. Az eddig elvégzett hidrodinamikai modellezéses vizsgálatok 
egyetlen ivóvízbázis esetében sem mutattak ki sérül ékenységet (az 50 éves eléré-
si id ővel számított véd őidomnak nincs felszíni metszete).  
A víztest vízadóira a 10-30 oC közötti h őmérséklet tartomány jellemz ő. Az ivóvízel-
látásra leginkább  használt 70 -330 m közötti réteg ek hőmérséklete 15-25 oC között 
változik.  
A víztest vízadóinak min őségére a nátrium hidrogénkarbonátos jelleg, és a vi -
szonylag magas, 1000-1500 mg/l körüli oldottanyag t artalom a jellemz ő. A víz-
adókra elvégzett vízmin őségi statisztikai vizsgálatok (néhány mintától elte kintve) 
sem a nitrát sem a klorid, sem pedig a nehézfémek e setében, de a vezet ő képes-
ség tekintetében sem mutattak ki veszélyes határért ék túllépést. A víztest vízadói-
nak min ősége összességében azonban sajnos az ivóvízcélú fel használás szem-
pontjából nem megfelel ő, a vízfelhasználást sok helyen nehezíti a határért ék fölöt-
ti Fe, Mn, As, és ammónia tartalom, bizonyos helyek en és körzetekben pedig a B, 
a gáztartalom., vagy a magas szervesanyag tartalom.  
A KÖTI-KÖVIZIG területének középs ő területét foglalja magában, változatos aljza-
tú, ősvízrajzú térséget. 
A terület feltöltésében ugyan van némi szerepe az é szakról érkez ő    (Kárpátokból, 
később Északi – középhegységb ől) kisebb folyóknak a vízkitermelésre felhasz-
nálható homok és kavicsrétegek többsége a DNy-t fel öl érkez ő ős Dunának illetve 
az ÉK-t felöl el őrenyomuló ős Sajó-Hernád párosnak köszönheti létrejöttét. 
A két nagy vízfolyás feltölt ő tevékenységét süllyedékek, kimagasodások befolyá-
solták, így itt is több eltér ő adottságú részkörzet különíthet ő el. 
 
Jászfels őszentgyörgy—Tápiósz őlős-Alattyán körzete.  
A hegylábhoz közelebbi részekével rokon felépítés ű térség, vagyis az alsó-
pleisztocén csak kevéssé homokos (kúttelepítésre al kalmatlan), a középs ő agya-
gos, a fels ő pedig északon durvahomokos, kavicsos, a medencebel ső felé halad-
va pedig fokozatosan apró és középszemcséssé válik.  
Az említett gondok valamint védettségi problémák mi att errefelé a szintén nem túl 
mélyen elérhet ő és igen jó vízadó képesség ű felső-pannon homokok jelentik a f ő 
vízbázist. 
 
A Besenyszög-Kuncsorba-Kisújszállás vonallal határo lt terület  
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Lényegében az egész süllyedékterület, melynek mélyp ontja Nagykör ű táján lehet. 
A térséget feltölt ő folyó az ős Sajó-Hernád, ennek megfelel ően az alsó-pleisztocén 
első süllyedési szakaszának üledékei finomhomokosak, a másik kett őnél a vé-
kony vízadók aprószemcséssé durvulnak. 
Vízadásra a középs ő-pleisztocén határon lev ők lehetnek csak alkalmasak, maga a 
középs ő szakasz több ilyen vastag homokot is tartalmazhat.  
Korábban ezek vízadó képességét legfeljebb közepesn ek tartották (400-500 l/p) a 
nagykör űi 300 m-es vízm űkút 1600 l/p-es max. hozama azonban egyes település ek 
vízellátásának újragondolását eredményezheti. 
A fels ő-pleisztocén mindenhol vastag, jó vízadó képesség ű homokokat tartalmaz, 
a négy ide tartozó süllyedési szakasz közül, azonba n az utolsó kett ő vízadói-
gyengébb védettségük miatt –ivóvíz beszerzésére nem  használhatók fel. 
A tárolt víz az egész vertikumban viszonylag magas oldott anyag tartalmú (1350-
1500 mg/l) nátrium-hidrogén karbonátos, kicsi kemén ységű és vasas, mangános, 
széndioxidosan agresszív. A fels ő-pleisztocén korú vizek néhány településen ki-
emelked ően sok arzént tartalmaznak. 
 
Az Újszilvás-Törökszentmiklós-Mez őtúr vonal által határolt terület  
A pleisztocén elején az ős Duna óriási hordalékszállító energiával nyomult r á a 
mai Duna-Tisza közi hátságra, kavicsos, durvahomoko s hordalékkúpjának szegé-
lye pedig tárgyalt víztestünk DNY-i határán húzódot t. 
Az óriási víztömeg egy jelent ős részét magához vonzották az ÉK-i és DK-i irány-
ban ekkoriban kialakuló kisebb-nagyobb süllyedékek idáig nyúló szárnyrészei, 
ezért a hordalékanyag nagy tömegben nyomult át az Ú jszilvás-Köröstetétlen illet-
ve Lakitelek-Tiszakécske között létrejött „kapukon” . 
A víz és a hordalékanyag irányításában jelent ős szerepet játszott a Jászkarajen ő-
Tiszavárkony-Rákóczifalva vonalon kialakult kimagas odás, mely ugyanakkor 
érezhetően korlátozta is az itteni Duna homokok oldal irány ú utánpótlódási ké-
pességét. 
Az ős Duna un. „Ceglédi oldalága Abony-Szolnok-Töröksze ntmiklós-Tiszateny ő-
Mezőtúr vonalán egy viszonylag sz űk területsávban meanderezett a Körösi-
süllyedék felé, közben azonban Újszilvás-Zagyvaréka s-Jászladány-Jánoshida 
környéke is juttatott iszapos homokrétegeket (régi ártézi kutak termeltették őket). 
Több településen (pl. Abony, Szolnok, Zagyvarékas) ezek az alsó-pleisztocénban 
képződött homokok jelentik az egyetlen gazdaságosan igén ybe vehet ő ivóvíz bá-
zist, bár a tárolt víz min ősége igen kedvez őtlen (vas, mangán, huminsav, ammó-
nia). 
Egész más jelent ősége van a Szenkirály-Lakitelek-Tiszakécske táján e lőrenyomu-
ló főmederrésznek. 
Errefelé a pleisztocén fekv őképződmények igen kis távolságon belül 380-400 m-
ról 670-680 m mélységbe süllyednek, az alsó és közé pső-pleisztocén összlet pe-
dig szinte teljes egészében kiemelked ő vízadó képesség ű homok és kavicsréte-
gekből áll. 
Ezek a rétegsorok- azon kívül, hogy az Alföld egyik  legjobb adottságú vízbázisát 
alkotják-rávilágítanak az ős Duna medervándorlásának térbeli lefolyására is: 
Tiszabög vonalától északra a középs ő-pleisztocén már egyöntet űen agyagos kifej-
lődésű, az első két süllyedési fázis során kialakult kisebb homokr étegek viszont a 
Duna nagyobb árvizeinek köszönhetik létüket. Az uto lsó süllyedési szakasz kez-
detétől már az északabbi részekr ől végleg eltávozott a Duna, s őt még 
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Tiszakécskén is csak a korlátozott jelenléte érezhe tő. Kerekdombnál viszont már 
erős dunai feltöltés látható az utolsó süllyedés végéi g is, és ez a körülmény így 
marad Csongrád környékéig. 
Az alsó és középs ő-pleisztocén korú homokokban tárolt víz min ősége ugyanab-
ban az irányban változik a tapasztalatok szerint: L akitelekig er ős nátrium-
hidrogénkarbonátos jelleg, sok a metángáz és az amm ónia, az oldott anyag tarta-
lom pedig 1200-1300 mg/l körüli. 
Lakiteleknél kezd érz ődni a f őmeder fel ől érkező víz hígító és h űtő hatása, az ol-
dott anyag 650-800mg/l közé csökken, ugyanez a csök kenés mondható el az am-
móniáról és a metángázról is. A víz h őfoka Tiszaalpárnál még 525 m-ben is csak 
28 C◦ körüli, Szentkirályon pedig 400 m táján is csak 21 -22 ºC –ot mértek. 
Ebben a részkörzetben is jelent ős az ősvízrajzi változás a fels ő-pleisztocén kezde-
tétől az ős Duna végleg eltávozott a területr ől mai medre felé, ezért a rétegsorok 
szinte mindenhol agyagossá, finomhomokossá váltak. 
Érdekes és szinte mindenhol kimutatható jellegzetes ség, hogy az els ő két süllye-
dési fázis üledékei inkább agyagosak, a következ ő kettőé viszont homokosak. 
Egyes szakirodalmi közlések-pollenvizsgálatokra ala pozva- ős zagyvai hatást mu-
tattak ki Abony-Tiszajen ő vonalán, és tény, hogy a Csongrádi nehézásvány viz s-
gálatok is az északi folyók hordalékának túlsúlyát bizonyítják. 
E homokok némelyike tökéletesen alkalmas arra, hogy  kisebb vízigény ű létesít-
mények kútját telepítsék rá, de a víz min ősége néhol szinte lehetetlenné teszi ezt a 
megoldást (lásd a tiszazugi fels ő-pleisztocén bóros, arzénos, gázos, ammóniás 
vizét). 
Részkörzetünk ÉK-i szélén a fels ő-pleisztocén összletet az ős Sajó-Hernád apró 
és középszemcsés homokjai alkotják, közepes vízadó képességgel és viszonylag 
kedvezőtlen vízmin őséggel (vas, mangán, agresszivitás, ammónia). 

 

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) (µS/cm): NA 

7.2.3. Lúgosság (m) (mmol/dm3): NA 

7.2.4. Oldott oxigén (DO) (mg/l): NA 

7.2.5. Kémiai oxigén igény (KOI) (mg/l): NA 
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7.2.6. Kalcium (Ca2+) (mg/l): NA 

7.2.7. Magnézium (Mg2+) (mg/l): NA 

7.2.8. Nátrium (Na+) (mg/l): NA 

7.2.9. Kálium (K+) (mg/l): NA 

7.2.10. Ammónium (NH4+) (mg/l): NA 

7.2.11. Vas (Fe3+) (mg/l): NA 

7.2.12. Mangán (Mn2+) (mg/l): NA 

7.2.13. Hidrogénkarbonát (HCO3-) (mg/l): NA 

7.2.14. Klorid (Cl-)(mg/l): NA 

7.2.15. Szulfát (SO42-) (mg/l): NA 

7.2.16. Nitrát (NO3-) (mg/l): NA 

7.3 Egyéb, antropogén szennyeződésre utaló paraméterek 

7.3.1 Arzén (As) (µg/l): NA 

7.3.2 Ólom (Pb) (µg/l): NA 

7.3.3 Kadmium (Cd) (µg/l): NA 

7.3.4 Higany (Hg) (µg/l): NA 

7.3.5 Triklóretilén (µg/l): NA 

7.3.6 Tetraklóretilén (µg/l): NA 

7.3.7 Peszticidek (µg/l): NA 

8 VÍZGAZDÁLKODÁSI JELLEMZŐK 

8.1 Készletek 

8.1.1. Csapadékból és felszíni vizekből származó utánpótlódás (m3/év): 0  

8.1.2. Szomszédos felszín alatti víztestekből beáramlás:  

 39581695 m3/év (csoportra vonatkozóan az sp.2.10.2, p.2.10.1 é s sp.2.10.1 víztes-
tekkel együtt) 

8.1.3. Teljes utánpótlódás:  

 68114840 m3/év (csoportra vonatkozóan az sp.2.10.2, p.2.10.1 é s sp.2.10.1 víztes-
tekkel együtt) 

8.1.4. Evapotranspiráció (m3/év): NA 

8.1.5. Szomszédos felszín alatti víztestekbe átáramlás:  
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 45389575 m3/év (csoportra vonatkozóan az sp.2.10.2, p.2.10.1 é s sp.2.10.1 víztes-
tekkel együtt) 

8.1.6. Statikus vízkészlet (m3/év): NA 

8.1.7. Dinamikus vízkészlet (m3/év): NA 

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

 16537055 m3/év (csoportra vonatkozóan az sp.2.10.2, p.2.10.1 é s sp.2.10.1 víztes-
tekkel együtt) 

8.2 Ökológiai vízigény a felszín alatti víztestből 

8.2.1. Becsült összes ökológiai vízigény felszín alatti vízből (m3/nap): NA 

8.2.2. Felszín alatti víztől függő vízi élőhelyek (vízfolyások) összes vízhozama:  

 27520 m3/nap (csoportra vonatkozóan az sp.2.10.2, p.2.10.1 és sp.2.10.1 víztestekkel 
együtt) 

8.2.3. Felszín alatti víztől függő vízi élőhelyek (tavak) összes vízigénye:  

 56803 m3/nap (csoportra vonatkozóan az sp.2.10.2, p.2.10.1 és sp.2.10.1 víztestekkel 
együtt) 

8.2.4. Felszín alatti víztől függő vizes élőhelyek (FAVÖKO) összes vízigénye:  

 141307 m3/nap (csoportra vonatkozóan az sp.2.10.2, p.2.10.1 és sp.2.10.1 víztestek-
kel együtt) 

8.2.5. Felszín alatti víztől függő szárazföldi élőhelyek (védett erdők) összes vízigénye (m3/nap): 
NA 

8.3 Vízkivételek a felszín alatti víztestből 

8.3.1. Vízkivétel összesen (m3/év):: 21311380 (2006, FAV_VKJ); 25147770 (vízmérlegteszt)  

8.3.2. Vízkivételi objektumok száma db): 603  

8.3.3. Ivóvíz célú (m3/év): 17301516 

8.3.4. Ivóvízkivételi objektumok száma (db): 266  

8.3.5. Fürdő/strand célú (m3/év): 687368  

8.3.6. Fürdő/strand célú vízkivételi objektumok száma (db): 17  

8.3.7. Ipari célú (m3/év): 2463213  

8.3.8. Ipari célú vízkivételi objektumok száma (db): 185  

8.3.9. Bányászati célú (m3/év): 16000  

8.3.10. Bányászati célú vízkivételi objektumok száma (db): 1  
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8.3.11. Energetikai célú (m3/év): 16000  

8.3.12. Energetikai célú vízkivételi objektumok száma (db): 1  

8.3.13. Öntözés célú (m3/év): 91992  

8.3.14. Öntözés célú vízkivételi objektumok száma (db): 32 

8.3.15. Mezőgazdasági egyéb célú (m3/év):: 735291 

8.3.16. Mezőgazdasági egyéb célú vízkivételi objektumok száma (db): 92  

8.4 Vízbetáplálások a felszín alatti víztestbe 

8.4.1. Teljes vízbetáplálás (m3/év): NA 

8.4.2. Teljes vízbetáplálásra használt objektumok száma (db): NA 

8.4.3. Talajvízdúsítás (m3/év): NA 

8.4.4. Talajvízdúsításra használt objektumok száma (db): NA 

8.4.5. Energetikai céllal használt termálvíz visszasajtolása (m3/év): NA 

8.4.6. Energetikai céllal használt termálvíz visszasajtoló objektumok száma (db): NA 

8.4.7. Szénhidrogén termeléshez kapcsolódó visszasajtolás (m3/év): NA 

8.4.8. Szénhidrogén termeléshez kapcsolódó visszasajtoló objektumok száma (db): NA 

8.5 Védett területek 

8.5.1. Ivóvízbázis-védelmi védőterületek nagysága (km2): NA 

8.5.2. Nitrátérzékeny területek nagysága (km2): NA 

8.5.3. Felszín alatti víztől függő élőhelyek területe (km2): NA 

8.5.4. Gyógy- és termálfürdők száma (db): 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:  

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

8.7.6. Jelentős pontszerű szennyezőforrások típusai: NA 

8.8 Hőmérsékleti problémák 

8.8.1. Hőmérséklet csökkenés termálvizek esetén: NA 


