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1 KÖZIGAZGATÁSI ADATOK 

 

1.1. Víztest neve: Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgy űjtő északi rész 

1.2. Víztest nemzeti kódja: p.2.10.1 

1.3. Kijelölt koordináló KÖVÍZIG:  

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

1.4. Hozzárendelt tervezési alegység: 2-12 Nagykőrösi-homokhát 

1.5. Érintett KÖVÍZIG-ek rövidítései:  

 KÖTIKÖVIZIG,  ATIKÖVIZIG, KDVKÖVIZIG, ADUKÖVIZIG  

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

1.7. Érintett tervezési alegységek kódjai:  

 Alsó-Tisza jobb part (2-20), Nagyk őrösi-homokhát (2-12), Zagyva (2-10) 

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

1.9. Érintett megyék: 3 (Jász-Nagykun-Szolnok megye, Pest megye, Bács-Kis kun megye)  

1.10. Érintett települések: NR 

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): AIQ534 

3.2. Főtípus: porózus 

3.3. Hőmérséklet szerinti típus: hideg 

3.4. Hidrodinamikai típus: leáramlás 

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

3.6. Terület (km2): 2303,65 
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3.7. Terület felszíni kibúvásban (km2): 0 

3.8. Befoglaló sokszög területe (km2): 2303,65  

3.9. Átlagos vastagság (m): 418 

3.10. Legkisebb vastagság, helye: 325 m, a víztest középs ő részén 

3.11. Legnagyobb vastagság, helye: 509 m, a víztest középs ő részén 

3.12. Átnézeti térkép 

 

4 TERMÉSZET- ÉS GAZDASÁGFÖLDRAJZI JELLEMZŐK 

4.1. Átlagos terepszint: 136,08 mBf. 

4.2. Terep legalacsonyabb pontjának a magassága: 98 mBf. 

4.3. Terep legmagasabb pontjának a magassága: 334 mBf. 

4.4. Domborzattípus: hátság 

4.5. Domborzat tagoltsága (relatív relief): enyhén tagolt 

4.6. Érintett tájegységek:  

 Kiskunsági – löszöshát, Bugaci – homokhát, Kiskuns ági – homokhát, pilis – Alpári 
– homokhát, Gerje – Perje – síki, Monor – Irsai – d ombság, Tápió – vidék, Gödöll ői – 
dombság, Hatvani – sík, Galga – völgy  

4.7. Földrajzi leírás:  

A víztest az Alföld nyugati szélén helyezkedik el. Az Északi-Középhegység peremé-
től (Gödöll őtől) déli irányba, egészen Kiskunfélegyházáig húzódó 15-25 km széles-
ségű víztest kiterjedése 2303,66 km 2. Horizontálisan minden irányból porózus víz-
testek határolják, kivéve az északi részét, ahol he gyvidéki víztestek csatlakoznak 
hozzá. A víztest beszivárgási területen helyezkedik  el, ezért t őle keletre elhelyezke-
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dő porózus víztestek utánpótlódásában fontos szerepe van.  A víztest feküképz őd-
ményeit porózus termál víztestek alkotják. A víztes t területének északi harmadában 
a porózus termálvíztestek alá benyúlik a Bükki term álkarszt dél-nyugati, valamint a 
Budapest környéki és a Visegrád-Veresegyháza termál karszt víztestek keleti nyúl-
ványa.  A p.2.10.1 víztest fed őjében a vele azonos kiterjedés ű, beszivárgási helyze-
tű sekélyporózus víztest található, mely a porózus ví ztest utánpótlódása szempont-
jából jelent ős. 

Domborzat:  

A víztest az Alföld, illetve az Észak-Magyarországi -Középhegység nagytájakhoz, 
Cserhát – vidék, Észak – Alföldi Hordalékkúp – síks ág, valamint a Duna – Tisza Közi 
síkvidék középtájakhoz tartozik. Ezen belül a követ kező kistájak alkotják: Kiskun-
sági – löszöshát, Bugaci – homokhát, Kiskunsági – h omokhát, pilis – Alpári – ho-
mokhát, Gerje – Perje – síki, Monor – Irsai – dombs ág, Tápió – vidék, Gödöll ői – 
dombság, Hatvani – sík, Galga – völgy. 

A felszínt els ősorban a vizek és a szél alakították ki. A domborza ti viszonyok a víz-
rendszerekben eltér őek, a dombvidéki és síkvidéki jelleg, és a kett ő közötti átmenet 
egyaránt el őfordul. 

A felszínét lepelhomok-síkságok, tagolt homokbucka vonulatok, és ezek formakin-
cse jellemzi, eróziós deflációs mélyedésekkel, mely ekben korábban id őszakos szi-
kes tavak és mocsarak sokasága volt. Ezek a homokte rületek valójában az Ős-Duna 
hordalékkúpjainak maradványai. Az üledékek (homok, löszös homok, lösz) telepü-
lési iránya ÉNY-DK-i, mely az uralkodó széliránynak  felel meg.  

Éghajlat:  

A víztest É-i Középs ő része a mérsékelten meleg – száraz; mérsékelten sz áraz ég-
hajlatú területet foglalja magába. Az uralkodó szél irány ÉNY-i. Az éves átlag h őmér-
séklet 10,7 °C fok. A leghidegebb hónap a február é s egyben a legnagyobb h őinga-
dozás is ebben a hónapban fordul el ő. A csapadék mennyisége körülbelül 536 
mm/év, amely nagy széls őségeket mutat.  

A déli területek id őjárási viszonyait a széls ősség jellemzi. A meleg, a száraz, ese-
tenként széls őségekre hajló kontinentális id őjárás jellemz ő. A napsütés tartama 
2044 óra/év. 

A bőséges fényellátottság júniusra jellemz ő. Januárban viszont átlagosan csak na-
ponta 1-2 órát süt a nap. A téli hónapokban 8-15 na pon borult marad az ég. Az évi 
középh őmérséklet 10,3 °C fok. A legmelegebb hónap a július , leghidegebb a január. 

Évente körülbelül 520 milliméter csapadék hullik ez en a területen. 

Vízrajz:  

A mezőgazdasági m űvelés intenzitásának növekedésével párhuzamosan meg jelent 
a területek öntözhet őségének igénye is. Az igények kielégítésére, kialak ításra kerül-
tek az öntöz őcsatornák, öntöz őrendszerek.  

Az alegység árvízi kockázata igen nagy. 
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A Duna-Tisza közi homokhátság vízhiányos területein  a klimatikus viszonyok okoz-
ta széls őségek kiegyenlítésére, a szabad vízkészletek helybe n tartására kell töre-
kedni. Így a f őműveken medertározók épültek, melyek a természetes se bességvi-
szonyokat és a vízszínesést is jelent ősen megváltoztatták.  

A p.2.10.1 víztest területe 3 tervezési alegységhez  tarozik. A Zagyva alegységnek a 
délnyugati része, a Nagyk őrösi homokhátnak a nyugati fele, az Alsó-Tisza jobb  part 
alegységnek pedig az észak-nyugati szegélyterületét  foglalja el. A víztest 2 közigaz-
gatási régiót is érint. Ezek a Közép-Magyarország ( Pest megye) és Dél-Alföld (Bács-
Kiskun megye) nev ű régiók. 

Talaj  

A víztest területének középs ő és déli részén általánosságban a kevésbé kötött, m íg 
a víztest északi részén inkább a kötöttebb talajok a jellemz őek.  

 

Földhasználat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felszín alatti víztest felszíni területén az ural kodó a mez őgazdasági területhaszná-
lat. A terület közel felén (49 %) szántóföldi gazdá lkodás folyik, de igen jelent ős az 
erdők (21 %), és a rét, legel ő (11 %) aránya is. A vegyes mez őgazdasági területek (8 
%) és a szőlő, gyümölcsös (4 %) aránya kisebb. 

Településszerkezet  

A területen 7db város, 1 db megyeszékhely és 39 db község található. A területen 
található települések többsége nagyközség 2000-4000  fővel, kisebb 1000 f ő alatti 
kisközségek nem jellemz őek a víztestre. Falvakban a lakosságszám, csökken ő ten-
denciát mutat. A lakosság korösszetételét tekintve elmondható, hogy a korfa öre-
gedő társadalomra jellemz ő. 

Jellemz ően a településekhez nagy kiterjedés ű külterületek tartoznak, Kecskemét 
közigazgatási területéhez tartozik a legnagyobb 321  km²-es külterület. 
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Belterület Szántó Szőlő, gyümölcsös

Vegyes mezőgazdasági Rét, legelő Erdő
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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  

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): AIQ534 

5.1.2. Összefüggő településszerkezet területek mérete: 0,36973 

5.1.3. Összefüggő településszerkezet területek aránya: 0,00016049 

5.1.4. Nem összefüggő településszerkezet területek mérete: 108,149665 

5.1.5. Nem összefüggő településszerkezet területek aránya: 0,04694709 

5.1.6. Ipari, kereskedelmi területek, közlekedési hálózat területének mérete: 40,051391 

5.1.7. Ipari, kereskedelmi területek, közlekedési hálózat területének aránya: 0,01738605 

5.1.8. Bányák, lerakóhelyek, építési munkahelyek területének mérete: 4,546568 

5.1.9. Bányák, lerakóhelyek, építési munkahelyek területének áránya: 0,00197363 
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5.1.10. Mesterséges, nem mezőgazdasági zöldterületek területének mérete: 6,825942 

5.1.11. Mesterséges, nem mezőgazdasági zöldterületek területének aránya: 0,00296309 

5.1.12. Szántóföldek mérete: 1126,428259 

5.1.13. Szántóföldek területének aránya: 0,48897543 

5.1.14. Szőlő területének mérete: 43,493323 

5.1.15. Szőlő területének aránya: 0,01888017 

5.1.16. Gyümölcsösök, bogyósok területének mérete: 39,069908 

5.1.17. Gyümölcsösök, bogyósok területének aránya: 0,01696 

5.1.18. Legelők területének mérete: 64,449528 

5.1.19. Legelők területének aránya: 0,02797713 

5.1.20. Vegyes mezőgazdasági területek mérete: 173,186237 

5.1.21. Vegyes mezőgazdasági területek aránya: 0,07517905 

5.1.22. Lomblevelű erdőkterületek mérete: 373,026228 

5.1.23. Lomblevelű erdőkterületek  aránya: 0,16192834 

5.1.24. Tűlevelű erdőkterületek mérete: 67,450648 

5.1.25. Tűlevelű erdőkterületek aránya: 0,0292799 

5.1.26. Vegyes erdőterületek mérete: 48,833956 

5.1.27. Vegyes erdőterületek aránya: 0,02119851 

5.1.28. Cserjés és/vagy lágyszárú növényzet területének mértete: 194,026606 

5.1.29. Cserjés és/vagy lágyszárú növényzet területének aránya: 0,08422573 

5.1.30. Növényzet nélküli, vagy kevés növényzettel fedett nyílt területek mérete: 0,170516 

5.1.31. Növényzet nélküli, vagy kevés növényzettel fedett nyílt területek aránya: 0,00007401 

5.1.32. Szárazföldi vizenyős területek mérete: 7,1643 

5.1.33. Szárazföldi vizenyős területek aránya: 0,00310997 

5.1.34. Kontinentális vizek területének mérete: 6,414207 

5.1.35. Kontinentális vizek területének aránya: 0,00278436 

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

5.2 Földhasználati arányok[1] a víztest beszivárgási területén 

5.2.1. Vízügyi Objektum Azonosító (VOR): AIQ534 

5.2.2. Összefüggő településszerkezet területek mérete: NA 

5.2.3. Összefüggő településszerkezet területek aránya: NA 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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:  

Az alföldi mélymedence kiemelt peremének egyik vízt estje átmeneti területet kép-
visel az Északi-középhegység hegyvidéki és az Alföl d mély medencéinek víztestjei 
között. A víztest a Cserhátvidéken belül a Gödöll ő–Monori-dombságot (a Gödöll ői-
dombságot és a Monor–Irsai-dombságot); az Észak-alf öldi hordalékkúp-síkságon 
belül a Tápió-Galga-Zagyvavidék nyugati szélét (Táp ióvidék nyugati részét); vala-
mint a Duna-Tisza közi síkvidék egy részét (a Pilis –Alpári-homokhát középs ő ré-
szét és a Kiskunsági-löszöshát északi felét) foglal ja magában. Nyugatról a 
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Dunamenti-síkság és a Duna-Tisza közi síkvidék táje gységek Duna-Tisza közi hát-
ság – Duna-vízgy űjtő északi rész (HU_p.1.14.1) víztestje, keletr ől a Duna-Tisza kö-
zi síkvidék, Közép-Tiszavidék, Észak-alföldi hordal ékkúp-síkság tájegységek Du-
na-Tisza köze – Közép-Tisza völgy (HU_P.2.10.2) víz testje határolja. Északon az 
Északi-középhegységi nagytáj Északi-középhegység pe remvidék (HU_p.2.9.1) 
víztestjével határos. Dél felé pedig a Duna-Tisza k özi síkvidék Duna-Tisza közi 
hátság – Tisza-vízgy űjtő déli rész (HU_p.2.11.1) víztest mélyebb medencéjéb e 
megy át. 

  
A víztest területén a fels ő 450 méter pleisztocén folyóvízi és pannon folyóvíz i-tavi 
üledékeinek földtani jellemzését egy körülbelül ész aknyugat-délkeleti csapású 
szelvény (Egyházasdengeleg–Nagylak), illetve öt err e közel mer őleges, körülbelül 
kelet-nyugati csapású szelvény (Szigetszentmárton–C egléd, Tass–Kengyel, 
Dunavecse–Tiszaberek, Ecser–Gelénes, Kerekegyháza–M átészalka) mentén vé-
geztük el. 
 
A terület földtani viszonyait alapvet ően megszabja az emelked ő középhegység és 
a süllyed ő Alföld közötti átmeneti, medenceperemi helyzete. A  negyedid őszaki 
képződmények a terület északi és középs ő részén átlagosan 100-150 méter vasta-
gok, majd két lépésben, valószín űleg két vet őzóna mentén (Cegléd-Nagykörös és 
Kocsér-Lakitelek között – Egyházasdengeleg–Nagylak szelvény) gyorsan n ő a 
vastagságuk, el őször körülbelül 250, majd a terület legdélibb részé n 400 méterre. 
A negyedid őszaki üledékek 20-40 méter vastag, övzátony fácies ű sorozatok (F4 
fácies, 30%) és 10-50 méter vastag, ártéri, agyagos -homokos sorozatok (F6, F7 
fácies, 40%) váltakozásából épülnek fel. A terület északi részén inkább a finom-
szemcsés, ártéri üledékek dominálnak, amelyekben ki ékelődő homoktestekként 
jelennek meg a homokos folyómedrek, míg dél felé ha ladva a homokos egységek 
válnak dominánssá és az ártéri agyagok alkotnak kis ebb lencséket. A kvarter tal-
pán csak néhány helyen, Pilis és Lakitelek környéké n található pár méter vastag 
kavicsréteg. A terület középs ő részét kivéve (Pilist ől északra és Ceglédt ől délre) 
egymásba vágódott medrekb ől álló, 20-60 méter vastag homokos rétegcsoport 
(F2 fácies, 30%) figyelhet ő meg, amely a Kocsértól délre húzódó kimélyülés utá n 
több, mint 200 méterre kivastagszik. 
 
Mivel a terület északi részén mélyült vízkutató fúr ások dönt ő többsége csupán a 
felszín közeli, maximum 300 méter mélységben találh ató vízadó rétegek feltárásá-
ra irányult, ezért itt a mélyebb szerkezetek csak b izonytalanul szerkeszthet ők 
meg. 
A terület északi (Pilist ől északra), valamint a legdélibb részén (a Kocsér é s 
Lakitelek között húzódó vet őzónától délre) a negyedid őszaki képz ődmények alatt 
a felső miocén – pliocén korú Nagyalföldi Formáció találha tó meg, északon 50, dé-
len 100-250 méter vastagságban. Ez északon 20-30 mé ter vastag, finomszemcsés, 
ártéri üledékekbe (70%) ágyazódó 10-20 méter vastag , rövidtávon kiékel ődő med-
rekből (30%) épül fel, míg délen 30-40 méter vastag, egy másba vágódott medrek-
ből álló homokos egységek (90%) és az őket elválasztó 10 méter vastag agyagos-
homokos ártéri üledékekb ől (10%) áll.  

A terület középs ő részén közvetlenül a negyedid őszaki képz ődmények alatt, vala-
mint északon és délen, a Nagyalföldi Formáció alatt  a pannon korú Újfalui és 
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Zagyvai Formáció szabálytalan váltakozása figyelhet ő meg. Ebben elszigetelt, kis 
távolságon belül kiékel ődő, 10-35 méter vastag medrek (5-10%) figyelhet ők meg 
(Bénye B-4, Albertirsa B-60), melyeket kis vízmélys égben, kis energiaviszonyok 
mellett lerakódott agyag, vagy agyag-homok s űrű váltakozásából álló tavi üledékek 
(10%) ágyaznak magukba. A terület északi és középs ő részén az Újfalui Formáció 
deltalejt őn lerakódott, felfelé durvuló szemcseméret ű kőzetlisztes-homokos, 30-80 
méter vastag egységei (80-85%) már 200-250 méteres mélységben megjelennek. 

 

6.5. Földtani szelvények:  
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Kód 

(kiterítve)  
Kor 

Formáció neve 
(Tagozat neve)  

Vastagság 
(m) 

Litológiai jellemzés 

fQp pleisztocén folyóvizi üledék 80–235 homok, kavics, aleurit, agyag 

fQp pleisztocén 
folyóvizi üledék 
(f2) 

20–140 
összetett medres fácies, fo-
lyóvízi meder homokok 
>20m 

fQp pleisztocén 
folyóvizi üledék 
(f3) 

12–40 

összetett medres fácies; fo-
lyóvízi meder homok; agya-
got nem tartalmaz (előfordu-
ló max. finomszemcsés kő-
zet: homokos kőzetliszt)  

fQp pleisztocén 
folyóvizi üledék 
(f4) 

10–95 

övzátony fácies, kőzetössze-
tétel alulról felfelé finomodó-
an homoktól 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) 

10–90 
homokos ártér fácies, 10 m-
nél vastagabb homoktestet 
nem tartalmaz 

fQp pleisztocén 
folyóvizi üledék 
(f7) 

20–50 
ártér fácies, legalább 10 m 
vastagságot elérő homok-
mentes szakasszal 

nPa2 

felső miocén, 
pliocén  (fel-
ső pannóni-
ai) 

Nagyalföldi F. 0–260 
kőzetliszt, agyag,  homok, 
kavics 

ú+zPa1–2 
felső pannó-
niai 

Zagyvai F.+Újfalui 
Homokkő F.* 

0–350 
homok, homokkő, aleurit, 
agyag és agyagmárga válta-
kozása 
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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): 14,8 

6.7.5. Fedő legkisebb vastagsága, helye (m):11  

6.7.6. Fedő legnagyobb vastagsága, helye (m): 16  

6.3 Fekü jellemzői 

6.8.1 Fekü átlagos mélysége a terep alatt (m): 432,8 

6.8.2 Fekü legkisebb mélysége a terep alatt, helye (m): 340  

6.8.3 Fekü legnagyobb mélysége a terep alatt, helye (m): 525  

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 
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7.11. Vízföldtani leírás:  

A negyedid őszaki képz ődmények (pleisztocén folyóvízi üledékek, f2, f3 és f6 
fácies) általában jó vízadók, jó vízvezet ő képesség űek, horizontálisan is és vertiká-
lisan is mintegy 50 % -ra tehet ő a gyakorisága a víztesten belül. Ezen képz ődmé-
nyek közül az övzátony (f4 10%) fácies félig áteres ztő a benne található k őzetlisztes 
agyag, agyag rétegek miatt, melyek a negyedid őszaki képz ődmények vertikális víz-
vezető képességét rontják.  
A Nagyalföldi Formáció félig átereszt ő, vízvezető képessége horizontálisan a 
benne található k őzetliszt, homok, agyag, kavicsrétegek, agyagos és a gyag-
homok rétegek s űrű váltakozásából álló ártéri üledékek közepes és gye nge. A ver-
tikális vízvezet ő képessége inkább gyengének mondható. Gyakorisága 2 0 % körü-
li. 
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 30%-a regionálisan jó, 25%-a regionálisan  közepes és 45%-a regionáli-
san rossz vízvezet ő képesség ű hidrosztratigráfiai egységekb ől áll. 
A víztest a Duna-Tisza közi hátság keleti peremén h elyezkedik el. Vízadó képz őd-
ményei homokok, melyek törmelékes (porózus) vízadó típusba sorolhatók. A mor-
fológiailag hátsági típusú víztest területén az ára mlási viszonyok leáramlási jelle-
gűek, azaz a beszivárgó csapadékvíz a talajvízen kere sztül a sekély rétegvízbe, 
majd a mélyebb rétegvizekbe szivárog. Az uralkodó á ramlási irány tehát vertikáli-
san lefelé irányul. 
A víztest jellemz ően a felszín alatti 15 és 433 m között helyezkedik el, átlagos vas-
tagsága tehát 418 m. A víztest vastagsága 325 és 50 9 m között változik, a széls ő-
értékek a terület középs ő részén találhatók. A víztest területén általában 3  db víz-
adó összletet különböztethetünk meg, kivéve A vízad ókat több méter vastag late-
rálisan általában hosszan követhet ő homokrétegekb ől álló rétegcsoportok alkot-
ják.  
A víztest hidraulikai viszonyaira vertikálisan a le áramlás 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 felé ir ányul. A szomszédos víztes-
tekkel való kapcsolatára a viszonylag jelent ős vízátadódás jellemz ő. A víztestnek 
a fölötte elhelyezked ő sp.2.10.1 víztestb ől jelent ős mérték ű utánpótlódása nin-
csen. Az utánpótlódás, els ősorban a feküjében elhelyezked ő porózus termál víz-
testekb ől (pt.2.1; pt.2.2) történik, és jelent ős mérték ű az átadódás a szomszédos 
p.2.10.1 és p.2.9.2 víztestekb ől is.  
A víztest vízadóiban a kett ős fajlagos vízhozamok alapján (20-50 l/p/m/m) a víz adó 
képesség összességében jónak mondható. Törökszentmi klós környezetében, a 
víztest középs ő részén (Nagyk őrös, Csem ő térsége) pedig a 140-230 m közötti ős-
Duna eredet ű víztartók vízadóképessége még ennél is jobb, kit űnő minősítésű 
(160-220 l/p/m/m kett ős fajlagos vízhozam). A víztest a regionális vezet őképesség 
szempontjából a közepes kategóriába sorolható.  
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 
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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 fe-
dőképződmények k őzettani felépítése miatt hidrogeológiai szempontból  nem te-
kinthet ők sérülékenynek. Az el őzetesen megkutatott Csem ő-Ny 38.1 távlati vízbá-
zis sérülékenységét (50 éves elérési id ővel számított véd őidomnak felszíni met-
szete van) a viszonylag nagy vízigény (15.000 m 3/nap) okozza.  
A víztest vízadóira a 10-30 oC közötti h őmérséklet tartomány jellemz ő. Az ivóvízel-
látásra leginkább használt 150 -230 m közötti réteg ek hőmérséklete 18-25 oC kö-
zött változik.  
A víztest vízadóinak min őségére a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jel-
leg, és a 450-600 mg/l körüli oldottanyag tartalom a jellemz ő. A vízadókra elvég-
zett vízmin őségi statisztikai vizsgálatok (egy-egy mintától elt ekintve) sem a nitrát 
és szulfát, sem pedig a nehézfémek esetében sem mut attak ki veszélyes határér-
ték túllépést. A víztest vízadóinak min ősége összességében megfelel ő, a vízfel-
használást csak bizonyos helyeken néhány mélységköz ben hátráltatja a határér-
ték fölötti Fe, Mn, As tartalom.  
A kijelölt víztest egymástól földtanilag-vízföldtan ilag igencsak eltér ő adottságú 
részkörzeteket foglal magába, hiszen egyik fele a G ödöll ői dombvidék DK-i nyúl-
ványa, a másik az ős Duna pleisztocén hordalékkúpjának kavicsos szegél ye. 
A dombvidéki részr ől túl sokat nem tudunk, hiszen ide kutakat telepíte ni igen ne-
héz, lévén, hogy a néhány tíz méter vastag pleiszto cén gyakorlatilag száraz, a 
csekély vastagságú levantei fekv ő pedig agyagos. Egyedül a kb. 80-100m alatt el-
helyezked ő felső-pannon homokok alkalmasak kúttelepítésre kisebb ví zigények 
esetén.  
A dombláb lábazati részének hullámvonala már az ős Duna hordalékaival fogazó-
dik egybe, és a találkozási sáv néhány tíz méternyi  vastag pleisztocén üledéktö-
mege rövidesen 190-400 m vastagságúra gyarapodik. 
A dombláb közeli részeken a pleisztocén hármas tago lása szinte lehetetlen, a 
völgyrész belseje felé haladva viszont a következ ő jellegzetességek láthatók: 
Az alsó-pleisztocén mindenhol egy vastag, kavicsos réteggel indul (els ő süllye-
dési fázis), és megjegyzésre érdemes, hogy ennek ho mokká finomított nyúlványa 
a szomszédos víztest területén – Abony-Szolnok-Törö kszentmiklós-Mez őtúr vona-
lán – is jól kimutatható. 
A következ ő két süllyedési fázis anyaga már csak közép és durv aszemcsés ho-
mok, de a vízadóképesség ezeknél is kiemelked őnek mondható. 
A tárolt víz min ősége viszonylag kedvez ő, az oldott anyag tartalom 490-550 mg/l 
közötti, a vízjelleg kalcium-magnézium hidrogén-kar bonátos, tehát a kutak hoza-
ma ivásra, öntözésre egyaránt felhasználható. 
A területrész szélére es ő Cegléden ezeknek a vízadó rétegeknek már csak a kö -
zépszemcsés rétegei fúrhatók át, de az oldal irányú  pótlódás lehet ősége még ki-
váló és kiemelend ő a vízvezető szerep a mellette lev ő víztest jászsági 
süllyedékének irányába. 
A középs ő-pleisztocén els ő két süllyedési fázisában az ős Duna továbbra is jelen-
tős hordalékszállító képességgel rendelkezett, a homo kok közép és durvaszem-
csések, felfelé finomodóak, gyengül ő vízadó képesség űek. 
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Az utolsó süllyedés idején lerakódott hordalék észa kabbra már csak agyagos, 
iszapos, az itt-ott el őforduló durvaszemcsés zsinórok a Kecskemét térségi erőtel-
jesebb folyóvízi tevékenység árvizeinek nyomai. 
Cegléd körzetében ugyanaz a folyamat játszódott le,  de szegélyterület lévén a 
homok finomodása jelent ős. 
A fels ő-pleisztocénben ismét homokossá váltak a rétegsorok , de ezek a rétegek a 
korábbiakkal ellentétben s űrű laminációt alkotnak az őket elválasztó agyag, iszap 
és kőzetliszt sávokkal. A homokok átlagos vastagsága 2-4  m közötti, a szemcsé-
zet apró és közepes (0,1-0,5 mm között) a vízadó ké pesség viszont a fentiek elle-
nére igen jó (500-1000 l/p). 
A tárolt víz min ősége mindenhol azonos a durvább homokokban, kavicso kban ta-
lálhatóval: oldott anyag tartalom 500 mg/l körül, v ízjelleg kalcium-magnézium 
hidrogénkarbonátos, vagyis ezek a vizek is alkalmas ak ivásra és öntözésre egy-
aránt. 
Az átlagosan 240-250 m-es pleisztocén összlet vasta gsághoz képest jelent ős a 
felső-pleisztocén rétegsorozat vastagsága: kb. 100-105 m . Ez feltehet ően annak 
köszönhet ő, hogy Szentkirály környékét ől kezdve a fels ő-pleisztocén felv őszint 
hirtelen jelent ősen lesüllyed, ezért az ÉNY-t fel ől érkező vízfolyások medre is mé-
lyebben vágta be magát az akkori térszínbe.  
 

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 

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 
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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.2.10.1, p.2.10.2 é s sp.2.10.2  
víztestekkel együtt) 

8.1.3. Teljes utánpótlódás:  

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

8.1.4. Evapotranspiráció (m3/év): NA 

8.1.5. Szomszédos felszín alatti víztestekbe átáramlás:  

 45389575 m3/év (csoportra vonatkozóan az sp.2.10.1, p.2.10.2 é s sp.2.10.2  
víztestekkel 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):  
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 16537055 m3/év (csoportra vonatkozóan az sp.2.10.1, p.2.10.2 é s sp.2.10.2  
víztestekkel 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.2.10.1, p.2.10.2 és sp.2.10.2  
víztestekkel együtt) 

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

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

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

 141309 m3/nap (csoportra vonatkozóan az sp.2.10.1, p.2.10.2 és sp.2.10.2  
víztestekkel 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): 18859010 (2006, FAV_VKJ); 11154765 (vízmérlegteszt ) 

8.3.2. Vízkivételi objektumok száma (db): 495 

8.3.3. Ivóvíz célú (m3/év): 16387367 

8.3.4. Ivóvízkivételi objektumok száma (db): 202  

8.3.5. Fürdő/strand célú (m3/év): 196960 

8.3.6. Fürdő/strand célú vízkivételi objektumok száma (db): 4 db 

8.3.7. Ipari célú (m3/év):: 1455444  

8.3.8. Ipari célú vízkivételi objektumok száma (db): 89 

8.3.9. Bányászati célú (m3/év): 0  

8.3.10. Bányászati célú vízkivételi objektumok száma (db): 0 

8.3.11. Energetikai célú (m3/év): 0 

8.3.12. Energetikai célú vízkivételi objektumok száma (db): 0  

8.3.13. Öntözés célú (m3/év): 236463  

8.3.14. Öntözés célú vízkivételi objektumok száma (db): 115 

8.3.15. Egyéb mezőgazdasági célú (m3/év): 424776  

8.3.16. Egyéb mezőgazdasági célú vízkivételi objektumok száma (db): 32 



Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 

Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész (AIQ534) 

 

 

1-3. melléklet Víztest adatlap  – 20 – 

 

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:  

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 


