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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: sp.2.10.1 

1.3. Kijelölt koordináló KÖVÍZIG: 10 - Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi  
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: Észak-Alföld, Közép-Magyarország, Dél-Alföld  

1.9. Érintett megyék: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Pest megye, Bács-Kiskun  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): AIQ535 

3.2. Főtípus: porózus 

3.3. Hőmérséklet szerinti típus: hideg 

3.4. Hidrodinamikai típus: leáramlás 

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

3.6. Terület: 2303,65 km 2 

3.7. Terület felszíni kibúvásban: 2303,65 km 2 

3.8. Befoglaló sokszög területe: 2303,65 km 2 
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3.9. Átlagos vastagság: 13 m 

3.10. Legkisebb vastagság, helye: 6 m  

3.11. Legnagyobb vastagság, helye: 25 m 

3.12. Átnézeti térkép: 

 

4 TERMÉSZET- ÉS GAZDASÁGFÖLDRAJZI JELLEMZŐK 

4.1. Átlagos terepszint: 136,1 m.Bf. 

4.2. Terep legalacsonyabb pontjának a magassága: 98 m.Bf. 

4.3. Terep legmagasabb pontjának a magassága: 334 m.Bf. 

4.4. Domborzattípus: hátság 

4.5. Domborzat tagoltsága (relatív relief): enyhén tagolt 

4.6. Érintett tájegységek: Kiskunsági-löszöshát, Bugaci-homokhát, Kiskunsági-h omokhát, 
Pilis-Alpári-homokhát, Gerje-Perje-sík, Monor-Irsai -dombság, 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 sekélyporózus 
víztestek határolják, kivéve az északi részét, ahol  sekély hegyvidéki víztestek csat-
lakoznak hozzá. A víztest beszivárgási területen he lyezkedik el, ezért t őle keletre el-
helyezked ő sekély porózus, valamint a feküjében elhelyezked ő, vele azonos hori-
zontális kiterjedéssel bíró porózus víztest utánpót lódásában fontos szerepe van.  A 
víztest feküképz ődményét  porózus víztest (p.2.10.1) alkotja.  
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Domborzat:  

A víztest az Alföld, illetve az Észak-Magyarországi -Középhegység nagytájakhoz, 
Cserhát-vidék, Észak-Alföldi Hordalékkúp-síkság, va lamint a Duna-Tisza közi síkvi-
dék középtájakhoz tartozik. Ezen belül a következ ő kistájak alkotják: Kiskunsági- 
löszöshát, Bugaci-homokhát, Kiskunsági-homokhát, Pi lis-Alpári-homokhát, Gerje- 
Perje-síki, Monor-Irsai-dombság, Tápió-vidék, Gödöl lői-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 É-NY-i. Az éves átlag h ő-
mérséklet 10,7 °C fok. A leghidegebb hónap a februá r és egyben a legnagyobb h ő-
ingadozás 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. 
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.  
Az sp.2.10.1 víztest területe 3 tervezési alegységh ez tarozik. A Zagyva alegységnek 
a délnyugati része, a Nagyk őrösi homokhátnak a nyugati fele, az Alsó-Tisza jobb  
part alegységnek pedig az észak-nyugati szegélyterü letét foglalja el.   A víztest 2 
közigazgatási régiót is érint. Ezek a Közép-Magyaro rszág (Pest megye) és Dél-
Alföld (Bács-Kiskun megye) nev ű régiók. 
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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 gazdál kodás 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. A falvakban a lakosságszám csökken ő 
tendenciát mutat, korösszetételét tekintve pedig el mondható, hogy a korfa öreged ő 
társadalomra jellemz ő. 

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

Felszíni víztestekkel való kapcsolata  

A víztest a területén található felszíni víztesteke t a hátságon és a hátság közeli terü-
leteken az év nagy részében táplálja.  

 

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 
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21%

Belterület Szántó Szőlő, gyümölcsös

Vegyes mezőgazdasági Rét, legelő Erdő
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4.14. Vízigény előrejelzés (2015):  NA 

4.15. Vízigényben a felszín alatti víz részaránya:  NA 

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 a víztest teljes feszíni vetületén 

5.1.1. Vízügyi Objektum Azonosító (VOR): AIQ535 

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: 108,149662 

5.1.5. Nem összefüggő településszerkezet területek aránya: 0,04694708 

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 

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: 1126,428251 

5.1.13. Szántóföldek területének aránya: 0,48897543 

5.1.14. Szőlő területének mérete: 43,493322 

5.1.15. Szőlő területének aránya: 0,01888017 

5.1.16. Gyümölcsösök, bogyósok területének mérete: 39,069907 

5.1.17. Gyümölcsösök, bogyósok területének aránya: 0,01696 

5.1.18. Legelők területének mérete: 64,449527 

5.1.19. Legelők területének aránya: 0,02797713 

5.1.20. Vegyes mezőgazdasági területek mérete: 173,186234 
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5.1.21. Vegyes mezőgazdasági területek aránya: 0,07517905 

5.1.22. Lomblevelű erdőkterületek mérete: 373,02622 

5.1.23. Lomblevelű erdőkterületek  aránya: 0,16192833 

5.1.24. Tűlevelű erdőkterületek mérete: 67,450647 

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: 194,026605 

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 :  

5.2 Földhasználati arányok a víztest beszivárgási területén 

5.2.1. Vízügyi Objektum Azonosító (VOR): AIQ535 

5.2.2. Összefüggő településszerkezet területek mérete: 0,36973 

5.2.3. Összefüggő településszerkezet területek aránya: 0,00016049 

5.2.4. Nem összefüggő településszerkezet területek mérete: 108,149653 

5.2.4. Nem összefüggő településszerkezet területek aránya: 0,04694694 

5.2.5. Ipari, kereskedelmi területek, közlekedési hálózat területének mérete: 40,051393 

5.2.6. Ipari, kereskedelmi területek, közlekedési hálózat területének aránya: 0,017386 

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

5.2.8. Bányák, lerakóhelyek, építési munkahelyek területének áránya: 0,00197363 

5.2.9. Mesterséges, nem mezőgazdasági zöldterületek területének mérete: 6,825942 

5.2.10. Mesterséges, nem mezőgazdasági zöldterületek területének aránya: 0,00296308 

5.2.11. Szántóföldek mérete: 1126,428303 

5.2.12. Szántóföldek területének aránya: 0,48897396 

5.2.13. Szőlő területének mérete: 43,493318 
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5.2.14. Szőlő területének aránya: 0,01888011 

5.2.15. Gyümölcsösök, bogyósok területének mérete: 39,069902 

5.2.16. Gyümölcsösök, bogyósok területének aránya: 0,01695994 

5.2.17. Legelők területének mérete: 64,449529 

5.2.18. Legelők területének aránya: 0,02797705 

5.2.19. Vegyes mezőgazdasági területek mérete: 173,186233 

5.2.20. Vegyes mezőgazdasági területek aránya: 0,07517882 

5.2.21. Lomblevelű erdőkterületek mérete: 373,02621 

5.2.22. Lomblevelű erdőterületek  aránya: 0,16192784 

5.2.23. Tűlevelű erdőkterületek mérete: 67,450641 

5.2.24. Tűlevelű erdőkterületek aránya: 0,02927981 

5.2.25. Vegyes erdőterületek mérete: 48,833956 

5.2.26. Vegyes erdőterületek aránya: 0,02119844 

5.2.27. Cserjés és/vagy lágyszárú növényzet területének mértete: 194,026599 

5.2.28. Cserjés és/vagy lágyszárú növényzet területének aránya: 0,08422547 

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

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

5.2.31. Szárazföldi vizenyős területek mérete: 7,164301 

5.2.32. Szárazföldi vizenyős területek aránya: 0,00310996 

5.2.33. Kontinentális vizek területének mérete: 6,414212 

5.2.34. Kontinentális vizek területének aránya: 0,00278436 

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:  

5.3.1.7. Felszín alatti víztől függő vizes élőhelyek (FAVÖKO) összes területe: NA 
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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: 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: 782,908534 

5.4.1.4 Nitrát-érzékeny területek aránya: 0,33985464 

5.4.1.5 Természetvédelmi területek nagysága: 118,279677 

5.4.1.6 Természetvédelmi területek aránya: 0,0513443 

5.4.1.7 Natura2000 területek nagysága: 150,634127 

5.4.1.8 Natura2000 területek aránya: 0,06538912 

5.4.1.9 „Vizes” Natura2000 területek nagysága: 73,226836 

5.4.1.10 „Vizes” Natura2000 területek aránya: 0,03178721 

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: 782,908534 
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5.4.2.4 Nitrát-érzékeny területek aránya: 0,33985464 

5.4.2.5 Természetvédelmi területek nagysága: 118,279677 

5.4.2.6 Természetvédelmi területek aránya: 0,0513443 

5.4.2.7 Natura2000 területek nagysága: 150,634127 

5.4.2.8 Natura2000 területek aránya: 0,06538912 

5.4.2.9 „Vizes” Natura2000 területek nagysága: 73,226836 

5.4.2.10 „Vizes” Natura2000 területek aránya: 0,03178721 

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): 6, 15 

6.4. Földtani leírás : 

A fels ő 10-15 m kőzettani felépítésére a kevésbé kötött képz ődmények dominanciá-
ja a jellemz ő. A víztest északi részén egy összefügg ő területen (Vácszentlászló 
Zsámbok-Dány-Nagykáta sávban) vastag finom k őzetliszt, illetve agyag települ a fel-
szín közelében. Ett ől északra, valamint délre egy keskeny sávban nagy v astagságú 
homok üledék, majd még délebbre a Tápió mentén (Péc el-Tápiószenmárton közti 
területen) megint nagy vastagságú finom k őzetliszt, agyag települ. Ett ől délre (a Pi-
lis-Cegléd vonalig) nagy vastagságú durva k őzetliszt képz ődmények találhatók. Az 
említett vonaltól délre a homokos és durva k őzetliszt képz ődmények egyértelm ű 
dominanciája a jellemz ő, finom szemcsés üledékeket csak lokálisan, a vízfo lyások 
melletti sz űk sávokban találunk. 

A víztest KÖTI-KÖVIZIG területére es ő része földtanilag, domborzatilag egymástól 
nagyon eltér ő körzeteket foglal magába. A Pilis-Ceglédbercel von altól délre es ő 
rész a Duna-Tisza közi hátsághoz tartozik, az észak ra eső pedig a Gödöll ői-
dombság része.  

Az előbbiek aljzatát az Ős-Duna kavicsos hordalékkúpja alkotja, az utóbbiét pedig a 
dombvidék sárga és vörös agyagos anyaga. 

A Duna-Tisza közén a pleisztocén összlet vastagsága  kb.180 és 600 m között válto-
zik, ami azt jelenti, hogy a fels ő-pleisztocén utolsó süllyedési fázisának üledékei t á-
rolják a talajvizet, a dombság kimagasodásai és völ gyei viszont vékony negyedkori 
rétegsorozattal rendelkeznek(kb. 30-55m), így itt a z egész fels ő-pleisztocén talajvíz-
tároló is egyben. 

A hátságon a talajvíztározó k őzet zömmel aprószemcsés homok vagy k őzetliszt, a 
dombságon infúziós lösz és finomhomok, k őzetliszt. 
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A domblábtól a medencebels ő felé távolodva a sekély-porózus összlet vastagsága  
átlagosan 15-16 m, felépítésében pedig az apró és k özépszemcsés homokok aránya 
40-70 % lehet. 

Néhány településen – Pilis, Albertirsa, Ceglédberce l, Nagyk őrös, Kecskemét – az 
apró és középszemcsés homokrétegeket néhol durvahom ok zsinórok szabdalják, 
bizonyítva, hogy bár az ős Duna ekkor már régóta elvándorolt innen, néhány k isebb 
patak nagyobb árvize átmenetileg jelent ős energiával rendelkezhetett. 

A fúrási szelvények jelent ős kifejl ődésbeni eltéréseket mutatnak az egyes részkör-
zetekben: van ahol 8-12 méternyi homokréteg egy rét eget alkot, többnyire azonban 
2-3 m-es apróhomok rétegek váltakoznak 1-3 m-es isz ap és kőzetliszt rétegekkel. 

A talajvizes szinttáj alatt többnyire néhány méterr el már viszonylag jó kifejl ődésű 
vastagabb apró és középszemcsés homokrétegek helyez kednek el, ezekb ől öntöz ő 
és ivóvizet egyaránt gazdaságosan termelnek.  

A sekély-porózus szinttáj f ő feladata tehát már régóta nem az ásott kutak vizén ek 
biztosítása, hanem a fekv őben lév ő rétegvíz-tartók védelme: a többnyire s űrű 
agyag-homok lamináció a belejutó csapadékvizet legi nkább oldal irányban vezeti el, 
adott esetben a benne lév ő szennyez ő anyagokkal együtt.  
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6.5. Földtani szelvények:  

 



Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 

Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész (AIQ535) 

 

 

1.3 melléklet Víztest adatlap  – 12 – 
 

 

 



Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 

Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész (AIQ535) 

 

 

1.3 melléklet Víztest adatlap  – 13 – 
 

 

 

Kód (kite-
rítve) 

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: 1, 3 

6.6.2. Jellemző talajtípusok aránya: 0,33211694 %, 0,25963886 % 

6.6.3. Jellemző talajképző kőzetek: 1, 2 

6.6.4. Jellemző talajképző kőzetek aránya: 0,54859756 %, 0,45140243 % 

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: 5 m 

6.7.5. Fedő legkisebb vastagsága, helye: 1 m 

6.7.6. Fedő legnagyobb vastagsága, helye: 10 m 

6.3 Fekü jellemzői 

6.8.1  Fekü átlagos mélysége a terep alatt: 18 m 

6.8.2   Fekü legkisebb mélysége a terep alatt, helye: 10 m 

6.8.3   Fekü legnagyobb mélysége a terep alatt, helye: 30 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 
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7.11. Vízföldtani leírás:  

  A víztest a Duna-Tisza közi hátság keleti peremén  helyezkedik el. Vízadó képz őd-
ményei homokok, melyek törmelékes (sekély porózus) vízadó típusba sorolhatók. A 
morfológiailag hátsági típusú víztest területén az áramlási viszonyok leáramlási jel-
legűek, azaz a beszivárgó csapadékvíz a talajvízen kere sztül a sekély rétegvízbe, 
majd a mélyebb rétegvizekbe szivárog. Az uralkodó á ramlási irány tehát vertikálisan 
lefelé irányul. 

 A víztest jellemz ően a felszín alatti 5 és 18 m között helyezkedik el , átlagos vas-
tagsága tehát 13 m. A víztest vastagsága 6 és 25 m között változik. A víztest terü-
letén 1 db vízadó összletet jelölhetünk meg. A víza dó kifejl ődése és k őzettani fel-
építése változó (homok-k őzetliszt-iszap), több méter vastag laterálisan hoss zan 
követhet ő homokrétegeket általában nem találunk.  
 A víztest hidraulikai viszonyaira vertikálisan a l eáramlás 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 vízfolyások és az ál-
lóvíztestek környezetében a regionális áramlási irá nytól eltér ő lokális áramlási pá-
lyák alakulhatnak ki.  A szomszédos víztestekkel va ló kapcsolatára a viszonylag 
jelent ős vízátadódás jellemz ő. A víztestnek az alatta elhelyezked ő p.2.10.1 víztest 
utánpótlódásában a beszivárgó csapadékvíz leáramlás a miatt jelent ős szerepe 
van. Az sp.2.10.1 víztest utánpótlódását a beszivár gó csapadékvíz biztosítja,  
szomszédos víztestekb ől történ ő átadódás nem számottev ő.   
 A víztest a regionális vezet őképesség szempontjából a közepes kategóriába so-
rolható.  
 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 szomsz édos víztestekb ől történ ő 
utánpótlódás (34,9%) egyaránt. A szomszédos víztest  csoportokba 124.355 m 3/nap 
vízmennyiség távozik, a FAVÖKO-k vízigénye 141305 m 3/nap. Az így maradó 45307 
m3/nap hasznosítható vízkészlethez 102061 m 3/nap vízkivétel párosul, ennek meg-
felelően 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, míg a vízfolyásokbó l történ ő 
utánpótlódás  (76164 m 3/nap) teljes mennyisége az sp.2.10.2 víztestet tápl álja. A 
FAVÖKO-k vízigényének 50,7%-a esik az sp.2.10.1 és 49,3%-a az sp.2.10.2 víztest-
re. Az sp.2.10.1 víztestb ől a vízkivétel (közvetlen és közvetett együttes) mé rtéke 
331 m3/nap.  
 Az sp.2.10.1 víztest mennyiségi állapota a vízmérl egteszt alapján nem megfelel ő 
(bizonytalan), melynek okaként a közvetlen vízkivét elek, a korábbi vízkivételek, az 
engedélynélküli vízhasználatok és a FAVÖKO jelölhet ők meg. Az engedélynélküli 
vízhasználatoknál kell megemlíteni az illegális kút fúrás veszélyeit. Az 1990-2000 
közötti id őszakban ezrével fúrták vízjogi engedély nélkül a te rületen (is) a m űsza-
kilag nem megfelel ő (palástcementezés nélküli) lakossági cs őkutakat. Ezek a ku-
tak üzemeltetésük során – különösen  belterületen –  veszélyforrást jelentenek, mi-
vel a sokszor szennyezett talajvizet leszívják a se kély rétegvízadókba, elszennyez-
ve azok vizét. 
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 A víztest vízadói felszínközeli településük, és a l eáramlási hidrodinamikai jelleg 
miatti érzékenyek a felszíni eredet ű szennyez ődésekkel szemben. Az elmondottak 
miatt ivóvízellátásra nem alkalmasak, de a mélyebbe n települ ő védett vízadók mi-
att erre 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.  
 A víztest vízadóira a 10-16 oC közötti h őmérséklet tartomány jellemz ő.  
 A talajvízszint átlagos mélysége terepalatti 3,5-4 ,5 m közötti. 
 A víztest vízadóinak min őségére a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, ille t-
ve a kalcium-hidrogénkarbonátos összetétel a jellem ző. Kisebb elterjedésben, de a 
magnézuim-kalcium-hidrogénkarbonátos és pl Kecskemé t környékén a nátrium-
hidrogénkarbonátos jelleg is megjelenik. Az oldotta nyag tartalom ritkán haladja 
meg az 1000 mg/l értéket. A vízadókra elvégzett víz minőségi statisztikai vizsgála-
tok (klorid, nitrát, ammónia, szulfát, ólom, EC, TO C) ugyan mutattak ki veszélyes 
határérték túllépést (különösen a nitrát esetében a hol a 45 mintából 16 esetben), 
de ezek területi elterjedése, valamint a területhas ználattal való összefüggés alap-
ján a víztest állapota kémiai állapota mégis jónak tekinthet ő. A víztest min őségi ál-
lapota tehát összességében megfelel ő.  

A földtani adottságokból, k őzettani felépítésb ől és területi elhelyezkedésb ől adódó-
an a sekély-porózus képz ődmények vízföldtani adottságaiban is jelent ős eltérések 
mutatkoznak a víztest KÖTI-KÖVIZIG területére es ő részén. 

A talajvíz utánpótlódása szempontjából lényeges meg említeni, hogy a Gödöll ői-
dombság nagyobb területén iszaposak, agyagosak a fe lszín közeli képz ődmények, 
így beszivárgás nehézségekbe ütközik. 

Maga a tároló üledék is zömmel finomszemcsés, a nag y terepmagasság miatt pedig 
többnyire 10 m vagy ez alatti a talajvíz nyugalmi s zintje. 

Pilis község ÉK-i szélén a talajvíz a terepviszonyo kból következ ően gravitációsan 
beszivárog a völgylábhoz, összegy űlik egy kis tóban, a felesleg pedig a Gerje-
patakot táplálja. 

A dombság talajvizének jelent ős része kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jel-
legű, 1000 mg/l-nél kisebb oldott anyag tartalmú, de bi zonyos körzetekben a nátriu-
mos vizek az uralkodóak. 

A gyenge vízvezet ő képességb ől, a finom szemcsézetb ől adódóan az ismert talajvíz 
kutak hozama többnyire 5-10 l/p között változik, a 20-40 l/p már magas értéknek 
számít.  

A terepmagasságtól valamint a fekv őből kitermelt öntöz ővíz mennyiségét ől függ ően 
a nyugalmi szintek átlagosan -2–5 m között alakulna k, néhol azonban a -8–9 métert 
is elérik.  

A korábbi évtizedekben a vízszint süllyedése volt a z általános, az utóbbi id őszak 
sok csapadéka viszont a talajvízszint szinte általá nos emelkedéséhez vezetett (né-
hol 1,5-2,5 m az emelkedési mértéke 1 év alatt). 
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A tárolt víz oldott anyag tartalma a tárolók őzettől függ ően nagy eltéréseket mutat: a 
homokos, jó oldal irányú utánpótlódással rendelkez ő részeken 500-550 mg/l az ösz-
szes oldott anyag mennyisége, a víz pedig Ca-Mg-hid rogénkarbonátos jelleg ű. Az 
agyagos felépítés ű részeken 1960-8700 mg/l-t is elérheti az oldott an yag mennyisé-
ge, itt már sok a nátrium, de kirívó lehet a szulfá t és klorid értéke is.  

A talajvíz kedvez őtlen min ősége néha emberi tevékenységhez köt ődhet, mint azt a 
Szentkirályi Ásványvíz üzem egyik figyel őkútja is bizonyítja: a faluhoz közel es ő kút 
vizének oldott tartalma 1800 mg/l, a messzebb lev őké pedig 400-500 mg/l körüli, va-
gyis megfelel a térség alapadottságainak. 

A vízszintemelkedés mértéke itt is jelent ős: 2009-ben -6 –8 volt a nyugalmi, 2010 
szeptemberében már -2–2,5 m. 

 

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 

7.2.11. Vas (Fe3+):  NA 

7.2.12. Mangán (Mn2+):  NA 

7.2.13. Hidrogénkarbonát (HCO3-):  NA 
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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: 46122860 m3/év 

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

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

8.1.3. Teljes utánpótlódás: 68114840 m3/év  

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

8.1.4. Evapotranspiráció:  NA 

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

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

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: 14830 m3/nap 

8.2.3. Felszín alatti víztől függő vízi élőhelyek (tavak) összes vízigénye: 56803 m3/nap 



Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 

Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész (AIQ535) 

 

 

1.3 melléklet Víztest adatlap  – 19 – 
 

 

8.2.4. Felszín alatti víztől függő vizes élőhelyek (FAVÖKO) összes vízigénye: 71633 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: 110777 m3/év (2006, FAV_VKJ); 120815 (vízmérlegteszt) 

8.3.2. Vízkivételi objektumok száma: 171 db 

8.3.3. Ivóvíz célú: 6280 m3/év 

8.3.4. Ivóvízkivételi objektumok száma: 1 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: 32055 m3/év 

8.3.8. Ipari célú vízkivételi objektumok száma: 8 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: 62912 m3/év 

8.3.14. Öntözés célú vízkivételi objektumok száma: 19 db 

8.3.15. Mezőgazgasági egyéb célú: 2530 m3/év 

8.3.16. Mezőgazgasági egyéb célú vízkivételi objektumok száma: 3 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 

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  
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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:  

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:  


