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1 KÖZIGAZGATÁSI ADATOK 

1.1. Víztest neve: Észak-Alföld 

1.2. Víztest nemzeti kódja: pt.2.2 

1.3. Kijelölt koordináló KÖVÍZIG: 

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

1.4. Hozzárendelt tervezési alegység: 2-9 Hevesi-sík 

1.5. Érintett KÖVÍZIG-ek rövidítései:  

 KÖTIKÖVIZIG, KDVKÖVIZIG, TIKÖVIZIG, ÉKÖVIZIG 

1.6. Érintett I. fokú vízügyi hatóságok:  

 TIKTVF, KDVKTVF, ÉKTVF, KÖTIKTVF 

1.7. Érintett tervezési alegységek kódjai:  

 Nagykunság (2-18), Hortobágy-Berettyó (2-17), Sajó  a Bódvával (2-6), Hernád, Takta 
(2-7), Bükk és a Borsodi-Mez őség (2-8), Tarna (2-11), Zagyva (2-10),  
Nagykőrösi-homokhát (2-12), Hevesi-sík (2-9) 

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

 1.9. Érintett megyék: 

 7 (Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye, Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye, Heves megye, Nódrág megye, Pest megye, Szabolc s-Szatmár-Bereg 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): AIQ563 

3.2. Főtípus: porózus 

3.3. Hőmérséklet szerinti típus: termál 
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3.4. Hidrodinamikai típus: feláramlás 

3.5. Térinformatikai vertikális besorolás: meleg viz ű porózus víztestek 

3.6. Terület (km2): 9832,72 

3.7. Terület felszíni kibúvásban (km2): 0  

3.8. Befoglaló sokszög területe (km2): 9832,72  

3.9. Átlagos vastagság (m):550 

3.10. Legkisebb vastagság, helye: 192 m, a víztest  északi részén 

3.11. Legnagyobb vastagság, helye: 776 m, a víztest köséps ő részén 

3.12. Átnézeti térkép: 

 

4 TERMÉSZET- ÉS GAZDASÁGFÖLDRAJZI JELLEMZŐK 

4.1. Átlagos terepszint: 105,6 mBf. 

4.2. Terep legalacsonyabb pontjának a magassága: 77 mBf. 

4.3. Terep legmagasabb pontjának a magassága: 921 mBf. 

4.4. Domborzattípus: medence 

4.5. Domborzat tagoltsága (relatív relief): enyhén tagolt 

4.6. Érintett tájegységek:  

 Hevesi - sík, Hevesi - ártér, Szolnoki - ártér és a Jászság, Szolnok – Túri – sík, Ti-
szazug, Tiszafüred – Kunhegyesi – sík, Borsodi –árt ér, Hortobágy, Taktaköz, Sajó – 
Hernád – sík, Egri –Bükkalja, Gyöngyösi – sík, Dél – Tisza – völgy, Pilis – Alpári – 
homokhát, Gerje – Perje –sík, Monor –Irsai – dombsá g, Tápió – vidék, Gödöll ői – 
dombság, Hatvani – sík, Déli – Mátra, Nyugati – Mát raalja, Keleti – Mátraalja, Nyugati 
- Mátra, Magas – Mátra, Galga – völgy, Ecskendi –do mbság, Cserhátalja, Zagyva – 
völgy, Mátralába, Tarna – völgy, Miskolci – Bükkalj a, Hajdúhát. 
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4.7. Földrajzi leírás:  

A víztest az Alföld középs ő északi részén helyezkedik el. Az Északi-Középhegys ég 
déli lábától egészen Tiszaföldvárig, valamint a Göd öllői-dombságtól a Hortobágyig 
terjed ő víztest nagysága 9832,73 km 2. Nyugatról, délr ől, keletr ől, valamint északke-
letről és észak-nyugatról porózus termál víztestek közé ékelődik, míg északról a 
Bükki termálkarszt víztesttel határos. Ez utóbbi na gy területen benyúlik a víztest 
északi és középs ő-nyugati területei alá. Viszonylag kis területen, d e a nyugati ré-
szén ugyancsak  benyúlnak alá a Nógrádi temálkarszt  és a Visegrád-Veresegyháza 
termálkaszt víztestek is. Fed őjében porózus víztestek találhatók. Északi peremén 
hegyvidéki víztestekkel van kapcsolatban. A határol ó víztestekkel való kapcsolata 
hidrodinamikai szempontból (utánpótlódás, vízkémiai  viszonyok) lényeges és mag-
határozó.  

Domborzat:  

A víztest az Alföld, illetve az Észak-Magyarországi -Középhegység nagytájakhoz, 
Cserhát - vidék, Mátra – vidék, Bükk – vidék, Észak  – Alföldi Hordalékkúp – Síkság, 
Közép – Tisza – Vidék, Hajdúság, Alsó –tisza vidék,  Duna – Tisza Közi síkvidék kö-
zéptájakhoz tartozik. Ezen belül a következ ő kistájak alkotják: Hevesi - sík, Hevesi - 
ártér, Szolnoki - ártér és a Jászság, Szolnok – Túr i – sík, Tiszazug, Tiszafüred – 
Kunhegyesi – sík, Borsodi –ártér, Hortobágy, Taktak öz, Sajó – Hernád – sík, Egri –
Bükkalja, Gyöngyösi – sík, Dél – Tisza – völgy, Pil is – Alpári – homokhát, Gerje – 
Perje –sík, Monor –Irsai – dombság, Tápió – vidék, Gödöll ői – dombság, Hatvani – 
sík, Déli – Mátra, Nyugati – Mátraalja, Keleti – Má traalja, Nyugati - Mátra, Magas – 
Mátra, Galga – völgy, Ecskendi –dombság, Cserhátalj a, Zagyva – völgy, Mátralába, 
Tarna – völgy, Miskolci – Bükkalja, Hajdúhát. 

A víztest Északi, illetve középs ő része fölötti terep felszínét els ősorban a vizek ala-
kították ki. Az ármentesítések el őtti id őszakban a terület jelent ősen kitett volt a 
Laskó, Zagyva, Tarna és Tisza folyók árvizeinek. A terület északon kissé magasabb 
fekvés ű. Dél felé haladva domborzati szempontból teljesen egyhangú, gyakorlatilag 
tökéletes, ártéri szint ű síkság. A Tisza – tótól ÉK – K-i irányban a terüle t alacsonyár-
téri síkság, melynek egyhangú felszínéb ől csak még keletebre található, löszös ho-
mokkal fedett hosszanti buckák és a kunhalmok emelk ednek ki. 

Az érintett víztest ÉNy – Ny részét az enyhén lejt ő, lapos, túlnyomórészt folyóvizek 
által feltöltött síkság jellemzi, míg DNY-on a külö nböző feltöltöttségi állapotú elha-
gyott morotvák borítják a felszínt, hozzájuk gyakra n parti d űnék, övzátony generá-
ciók csatlakoznak. DK – i irányban löszszer ű üledékekkel fedett hordalékkúp-síkság 
húzódik. Ezen a területen az alacsony ármentes síks ág, az enyhén hullámos síkság, 
illetve az ártéri szint ű síkság domborzattípusok váltják egymást. 

A D – i területeken is löszszer ű üledékekkel fedett hordalékkúp-síkság mellett az 
alacsony ármentes síkság, valamint az ártéri szint ű síkság is megtalálható. 
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Éghajlat:  

Az É - i terület klímáját jelent ősen befolyásolja a hegyvidék és alföldi terület köz ötti 
400-900 m-es szintkülönbség. Az alföldi rész éghajl ata, széls őséges, szárazföldi, a 
hegyvidéké kiegyenlítettebb. Az évi középh őmérséklet 8-10 C fok közötti. A csapa-
dék évi eloszlását tekintve a csapadékos hónapok má jus, június illetve a téli hóna-
pok. A víztest É – i részén 800-900 mm, dél felé ha ladva 500-600 mm. 

Az uralkodó szélirány ÉNy–É-i irányú. A napsütés ór ák évi összege 1800-1900 óra. 

A víztest Ny – i, D –i, K – i és középs ő részére a meleg, száraz éghajlat a jellemz ő. Itt 
a legmelegebb és a legszárazabb a nyár, és a leghid egebb a tél. Az évi középh ő-
mérséklet 9,7-10,2°C között változik. A nagy h őmérsékleti ingás mellett, az évi 500-
550 mm csapadék mennyiségi eloszlása is megbízhatat lan. Januárban esik a legke-
vesebb, míg júniusban a legtöbb. A fagymentes id őszak kb. 190 nap. A napsütéses 
órák száma 2020-2150 óra. Az uralkodó szélirány a D Ny-i és az ÉK-i. 

Vízrajz:  

Az érintett terület lejtésviszonyai jelent ősen meghatározzák az érintett térség vízraj-
zi és hidromorfológiai viszonyait. Az ármentesítése k után megindult vízrendezés. A 
belvízelvezet ő főcsatornák természetes torkolati bevezetései megsz űntek, oda sta-
bil szivattyútelepeket építettek. Ezzel jelent ősen megváltoztak a természetes lefo-
lyási viszonyok. 

A Tisza folyó bal parti területén az elmúlt 50 évbe n nagy jelent őségű vízrendezési 
munkák zajlottak, melyek megváltoztatták a talajkép ződés folyamatát. A lápok le-
csapolásával óriási területek kerültek szárazra. 

A belvízvédelem megoldására létrehozott belvízelvez ető rendszerek öblözeteket al-
kotnak. A csatornák által összegy űjtött víz befogadóba történ ő gravitálása a befo-
gadó vízállásától függ ően nem mindig lehetséges, így torkolati szivattyúte lepek ki-
alakítására került sor.  

A csatorna s űrűség a terület K-i , D-i részein nagyobb. Ezeken a t erületeken a belvíz 
veszélyeztetettség is magasabb. A déli részén legin kább kisebb hosszúságú és ki-
sebb kiépítés ű vízfolyások találhatók. 

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. 

Az alföldi, sík jellegb ől adódóan szükség van kett ős hasznosítású csatornák m ű-
ködtetésére is. 

A vizsgált területen az állóvizek közül a legnagyob b a Tisza-tó. 

Az vizsgált terület NY – i részén helyezkedik el a Zagyva folyó, amely a terület déli 
részén Szolnoknál torkollik a Tisza folyóba. Vízjár ása heves. Vízjátéka igen nagy. 

A pt.2.2 víztest területe 9 tervezési alegységhez t arozik. Ezek közül egynek (Hevesi 
sík) teljes egészében, hétnek (Nagykunság, Nagyk őrösi homokhát, Zagyva, Tarna, 
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Bükk és Borsodi-Mez őség, Hortobágy-Berettyó, Sajó a Bódvával) csak rész ben, 
egynek pedig (Hernád, Takta) csak apró töredékében esik területe a víztestre. A víz-
test 3 közigazgatási régiót is érint. Ezek az Észak -Alföld (Jász-Nagykun-Szolnok 
megye, Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg me gye), Észak-Magyarország 
(Heves megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Nógrád megye) és Közép-
Magyarország (Pest megye). 

 

Talaj  

A víztest túlnyomó részén a kötött talajok a jellem zők, de a dél-nyugati, valamint 
észak-nyugati területein kevésbé kötött talajok is előfordulnak.  

 

Földhasználat  

6%

65%

2%

13%

7%2%3%

2%

Belterület Szántó Szőlő, gyümölcsös

Vegyes mezőgazdasági Rét, legelő Erdő

Vizenyős terület Álló- és folyóvíz

 

A felszín alatti víztest felszíni területén az ural kodó a mez őgazdasági területhaszná-
lat. A terület közel 2/3-án (65 %) szántóföldi gazd álkodás folyik, de jelent ős a rét, le-
gelő (12 %) aránya is. Az erd ő arány (7 %) kisebb, a többi területhasználat jelen tő-
sége pedig néhány %-nyi. 

 

Településszerkezet  

A víztest területén található településeket tekintv e 1 megyeszékhely, 34 db város és 
208 db község alkotja a településhálózatot. A város ok fele 10 000 f ő alatti kisváros, 
a falvak jellemz ően 2-4000-es lakosságszámú nagy települések.  

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 
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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): AIQ563 

5.1.2. Összefüggő településszerkezet területek mérete: 1,652351 

5.1.3. Összefüggő településszerkezet területek aránya: 0,00016804 

5.1.4. Nem összefüggő településszerkezet területek mérete: 388,208845 

5.1.5. Nem összefüggő településszerkezet területek aránya: 0,03948132 

5.1.6. Ipari, kereskedelmi területek, közlekedési hálózat területének mérete: 150,116405 

5.1.7. Ipari, kereskedelmi területek, közlekedési hálózat területének aránya: 0,01526702 

5.1.8. Bányák, lerakóhelyek, építési munkahelyek területének mérete: 29,041162 

5.1.9. Bányák, lerakóhelyek, építési munkahelyek területének áránya: 0,00295352 

5.1.10. Mesterséges, nem mezőgazdasági zöldterületek területének mérete: 23,51761 

5.1.11. Mesterséges, nem mezőgazdasági zöldterületek területének aránya: 0,00239177 

5.1.12. Szántóföldek mérete: 6497,958696 

5.1.13. Szántóföldek területének aránya: 0,66085057 
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5.1.14. Szőlő területének mérete: 142,758794 

5.1.15. Szőlő területének aránya: 0,01451874 

5.1.16. Gyümölcsösök, bogyósok területének mérete: 39,97194 

5.1.17. Gyümölcsösök, bogyósok területének aránya: 0,00406519 

5.1.18. Legelők területének mérete: 332,184737 

5.1.19. Legelők területének aránya: 0,0337836 

5.1.20. Vegyes mezőgazdasági területek mérete: 174,42005 

5.1.21. Vegyes mezőgazdasági területek aránya: 0,01773873 

5.1.22. Lomblevelű erdőkterületek mérete: 614,102242 

5.1.23. Lomblevelű erdőkterületek aránya: 0,06245497 

5.1.24. Tűlevelű erdőkterületek mérete: 18,212071 

5.1.25. Tűlevelű erdőkterületek aránya: 0,00185219 

5.1.26. Vegyes erdőterületek mérete: 11,475722 

5.1.27. Vegyes erdőterületek aránya: 0,00116709 

5.1.28. Cserjés és/vagy lágyszárú növényzet területének mértete: 960,051641 

5.1.29. Cserjés és/vagy lágyszárú növényzet területének aránya: 0,09763846 

5.1.30. Növényzet nélküli, vagy kevés növényzettel fedett nyílt területek mérete: 19,933753 

5.1.31. Növényzet nélküli, vagy kevés növényzettel fedett nyílt területek aránya: 0,00202728 

5.1.32. Szárazföldi vizenyős területek mérete: 160,546503 

5.1.33. Szárazföldi vizenyős területek aránya: 0,01632778 

5.1.34. Kontinentális vizek területének mérete: 268,576823 

5.1.35. Kontinentális vizek területének aránya: 0,0273146 

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): AIQ563 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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-Pl-(M-Ol-E-Pz) 

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

6.4. Földtani leírás:  

A víztest földrajzilag az Alföld északi és középs ő részét foglalja el. Földtanilag 
magában foglalja északon a Paleogén-medence déli öv ezetét Sáritól Mez őkeresz-
tesig, délen a Szolnoki fels ő-kréta – paleogén flis zónát, és az egész terület a  
neogén korú Pannon-medencéhez tartozik. A neogén sü llyedékek ill. almedencék 
közül a Jászsági-medence található majdnem teljes e gészében a víztest zónájá-
ban, valamint a körülötte húzódó aljzati kiemelkedé ssorok.  
A paleogén képz ődmények  két előfordulásban találhatók a pt.2.2 víztest területén. 
Egyik a Paleogén-medence, amelynek képz ődményeit Hárshegyi Homokk ő For-
máció, Kiscelli Agyag Formáció, a Szécsényi Slír Fo rmáció és a Turai Homokk ő 
képezi. Ez utóbbi Tura, Tóalmás területén jelent ős (200-400 m) vastagságban for-
dul el ő. A víztest területén a paleogén képz ődmények másik fontos és kiterjedt 
előfordulása a Szolnoki flis öv területén található, a mely a víztest déli részén hú-
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zódik. Alapvet ően finomszemcsés üledékek építik fel, vízföldtani s zempontból te-
hát elhanyagolható. 
A víztest területén a középs ő miocént  főleg a Mátrai Formáció vastag vulkanitjai 
képviselik, egyben ezek alkotják a pannóniai (kés ő-miocén) képz ődmények bázi-
sát. Távolodva az árok tektonikailag aktív zónájátó l, ill. tengelyét ől, kisebb-
nagyobb vastagságban már megjelennek a szarmata ill . felső-bádeni sekélytenge-
ri törmelékes képz ődmények, közberétegz ődött tufa-tufit szintekkel.  
A termálvíztest nagy hányadát a pannóniai képz ődmények  alkotják. Az egyes 
pannon formációk alulról felfelé haladva a Pannon-t ó fokozatos feltölt ődését kép-
viselik a mélyvízit ől a sekélyvízen át a partmenti környezetekig, míg a  termálvíz-
test legfels ő része folyóvízi környezetben rakódott le. A Jászsá gi-medence közép-
ső és keleti részén találkozott az Alföldet Ény-i és ÉK-i irányból feltölt ő két fő delta 
rendszer, igen nagylépték ű litofácies összefogazódást létrehozva.  
A víztest területén a mélyvízi környezeteket az Endrődi Formációnak  a tó legbels ő 
részein felhalmozódott agyagmárga, márga, mészmárga  képződmények képvise-
lik, a medence nagy részén ez indítja a rétegsort.  
Fölötte a Szolnoki Formáció  gravitációsan átülepített, homokos-agyagos turbidi t 
rétegsorai települnek a medence legmélyebb részein 1000 m-t is meghaladó vas-
tagságban, de keleti és az aljzat kiemelkedések irá nyában kiékel ődve. A formáció 
homokos képz ődményei jó termálvíztárolók, azonban nagy mélységbe n (minden 
esetben 1500 m alatt) helyezkednek el. Az átereszt őképessége azonban és az 
egyes rétegek térbeli követhet ősége gyenge. Gyakran alakul ki túlnyomás benne.  
Az Algy ői Formáció  agyagos – aleuritos, parttól távol, nyíltvízben le rakódott ré-
tegsorába id őnként települhetnek vékonyabb – vastagabb homokréte gek is. A 
formáció vastagsága 2-300 m-t ől 1000 m-ig változik, ill. az Alföld Ény-i részén e gy-
re inkább elvékonyodik, és ki is ékel ődhet. Vízföldtani szempontból a formáció 
képződményei nem túl érdekesek, sem átereszt őképességük, sem sós vizeik mi-
att. Az Algy ői Formáció és a mélyebben települt formációk még fé lsósvíz ű tóban 
ülepedtek le, tehát rétegvizeik sótartalma magas. R áadásul a formáció alsó részén 
hirtelen túlnyomásossá válik a medenceterületeken, így technikai szempontból 
sem alkalmas vízkutak létesítésére.  
Az Algy ői és Újfalui Formáció határa alkotja a korábban id őhatárnak hitt „alsó-, 
felsőpannon” határt . Az Újfalui Formáció  homokkövei és aleuritjai partmenti és 
partközeli környezetben képz ődtek. A vastagabb homokrétegek tehát a delta fron-
ton illet őleg a delta síkságon a delta ágak mederkitöltéseiké nt, és azokban képz ő-
dött övzátonyként rakódtak le. Vékonyabb homokteste ket alkothatnak az áradá-
sok során kialakult mederáttörés, gátszakadás és vi harüledékek. A formáció fi-
nomabb szemcsés üledékei a delta ágak között, mocsá ri környezetben, ártéren, il-
letve kisebb öblökben rakódtak le, mint aleurit és agyagrétegek, közbetelepült 
paleotalaj szintekkel, valamint lignitrétegekkel (B ükkaljai formáció). A formáció 
vastagsága tág határok között változik. A víztest É NY, É-i és ÉK-i részén rendkívül 
kivastagszik, akár 700-1000 m-t is elérhet, míg a N agykörü és az Egyek-4 fúrás kö-
zött, és ett ől D-re elvékonyodik, és csak 100 – 150 m a vastagsá ga.  
A pannóniai rétegsor legfels ő része , csakúgy, mint a kvarter üledékek, folyóvízi 
környezetben képz ődött, és magában foglalja a Zagyvai és Nagyalföldi Formáció-
kat.  
A folyóvízi képz ődmények ÉK és ÉNY felé kiékel ődnek, míg D felé igen nagy vas-
tagságot (7-800 m ) érnek el Litológiája rendkívül változatos, az ártéri üledéksor 
agyagos-aleuritos, áradási homokleplekkel tagolt ré tegsorába vékonyabb-
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vastagabb homokos mederkitöltések iktatódnak. Attól  függ ően, hogy hol helyez-
kedett el az itt folyó kisebb – nagyobb vízfolyások  mederöve, el őfordulnak nagy 
vastagságú homokos üledéksorok. Másutt azonban csak  egy-két vékony homok-
réteg települ a vastag ártéri üledékek közé. Helyen ként mocsaras, lápi területek, 
kisebb tavak tagolták a felszínt. A rétegvizek itt már többnyire édesek, bár a for-
máció alsó részén még mindig el őfordulhatnak nagyobb sótartalmú vizek.  
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6.5. Földtani szelvények:  
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Kód (kite-
rítve) 

Kor 
Formáció neve 
(Tagozat neve) 

Vastagság 
(m) 

Litológiai jellemzés 

fQh holocén   1 talaj, kotu, homokos kavics 

fQp pleisztocén folyóvizi üledék 0–400 
kavics, homokos kavics, kőzet-

liszt 

n+zPa2 

felső mio-
cén, pliocén  
(felső pan-

nóniai) 

Nagyalföldi és 
Zagyvai F. 

300 
kőzetliszt, homok, agyag, ka-

vics 

bPa1–2   Bükkaljai F. 0–100 lignit, agyag, aleurit, homok 

úPa1–2 
felső miocén 
(felső pan-

nóniai) 
Újfalui Homokkő F. 400 

homokkő, aleurolit, agyagmár-
ga 

aPa1–2 
felső miocén 

(alsó pan-
nóniai) 

Algyői F. 50–500 
agyagmárga, aleurolit, homok-

kő 

szPa1 
felső miocén 

(alsó pan-
nóniai) 

Szolnoki Homokkő F. 0–1000 
homokkő, aleurolit, agyagmár-

ga, márga 

ePa1 
felső miocén 

(alsó pan-
nóniai) 

Endrődi Márga F. 0–400 
márga, agyagmárga, mész-

márga 

bPa1 
felső miocén 

(alsó pan-
nóniai) 

Békési Konglomerá-
tum F. 

0–10 
konglomerátum, homokkő, 

breccsa 

hMs 
középső 
miocén 

Hajduszoboszlói F. 0–50 
agyag, agyagmárga, homok, 

homokkő 

eMb 
középső 
miocén 

Lajtai Mészkő 
F.(Ebesi F)  

0–30 mészkő 

mkMb1 középső Makói  F. 0–200 agyag, agyagmárga 
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miocén 

tMb 
középső 
miocén 

Tokaji (?) Vulkanit 0–1000 tufa, tufit,  

gMk 
középső 
miocén 

Garábi Slír 0–200 agyagmárga, aleurit 

sOl2–Me 
Oligocén-
Miocén 

Szécsényi Slír 0–300 agyagmárga, aleurit 

pOl3–Mer–e 
Oligocén-
Miocén 

Pétervásárai Ho-
mokkő (Turai Tg.) 

0–400 homokkő, agyagmárga 

kOl1 Oligocén Kiscelli Agyag   agyagmárga 

Pz paleozoikum   >3000 csillámpala, gneisz 

 

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): 430  

6.7.5. Fedő legkisebb vastagsága, helye (m): 320   

6.7.6. Fedő legnagyobb vastagsága, helye (m):550  

6.3 Fekü jellemzői 

6.8.1 Fekü átlagos mélysége a terep alatt (m): 980  

6.8.2 Fekü legkisebb mélysége a terep alatt, helye (m):642  

6.8.3 Fekü legnagyobb mélysége a terep alatt, helye (m): 1296   
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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): 2  

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:  

A paleozoós, kristályos képz ődmények teljes mértékben vízzáróak, vertikális és 
horizontális értelemben rossz vízvezet ő képesség ű, a víztest szempontjából ilyen 
értelemben nincs jelent őségük. 
A Kiscelli Agyag, a Szécsényi Slír, A Garábi Slír, és a Tokaji Vulkanit Formációk 
vízzárók. Ezek közé települt Pétervásárai Homokk ő a homokk ő, agyagmárga réte-
gek repedései mentén vezethet, tehát félig átereszt őnek tekinthetjük. Vízvezetés 
szempontjából azonban rossz, vagy gyenge, a víztest  szempontjából nincs jelen-
tősége. 
Makói Formációk agyag, agyagmárga rétegei vízzáróak , azaz rossz vízvezet ő ké-
pesség űek. 
A Lajtai Mészk ő Formáció jó vízvezet ő képesség ű, jó vízadó. Elterjedésének álta-
lánossága és jó vízvezet ő képessége miatt horizontálisan és vertikálisan a g yako-
risága vízvezetés szempontjából a víztesten belül 4 0%. 
Az erre települ ő Hajdúszoboszlói és a Békési Konglomerátum Formáció  vízzáró, 
azonban repedések mentén vezethet. Az Endr ődi Márga Formáció vízzáró. 
A Szolnoki Homokk ő Formáció  félig átereszt ő, homokos képz ődményei jó termál-
víztárolók azonban az átereszt őképessége és az egyes rétegek térbeli követhet ő-
sége gyenge , emiatt vízvezetés szempontjából a víztesten belül i gyakorisága 30%. 
Gyakran alakul ki benne túlnyomás. 
Az Algy ői Formáció  vízzáró, vízvezetés szempontjából a víztesten belü l nincs je-
lentősége , sem átereszt őképességük, sem sós vizeik miatt. Az Algy ői Formáció és 
a mélyebben települt formációk még félsósvíz ű tóban ülepedtek le, tehát rétegvi-
zeik sótartalma magas. Ráadásul a formáció alsó rés zén hirtelen túlnyomásossá 
válik a medenceterületeken, így technikai szempontb ól sem alkalmas vízkutak lé-
tesítésére. 
Az Újfalui Homokk ő, a Bükkaljai, Nagyalföldi Formáció félig átereszt ő, vízvezető 
képessége horizontálisan a benne található k őzetliszt, homok, agyag, kavicsréte-
gek, agyagos és agyag-homok rétegek s űrű váltakozásából álló ártéri üledékek 
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miatt közepes és gyenge. A vertikális vízvezet ő képessége inkább gyengének 
mondható. Vízmin őség szempontjából az Újfalui Formációban  található rétegvi-
zek, a leülepedési környezetüknél fogva, már kiédesed ő jelleg űek, de a ciklusos, 
ismétl ődő kisebb-nagyobb vízszintingadozások következtében a  tó vize id őnként 
újra elborította a feltölt ődés során a partmenti területeket, így els ősorban a for-
máció alsó részén még „kevert” vizeket  találunk. Azokban az esetekben, ahol a 
bevágódó homokos medrek a delta lejt őn is folytatódtak, bevezetve a mélyme-
dencébe, és homokos üledékképz ődés is folyt bennük, ezek homoktestjei kapcso-
latot teremtenek a mélyebb zónákban található sósab b rétegvizekkel, így gyakran 
előfordul, hogy a formáció alsó részén lev ő mederkitöltés rétegvizének sótartalma 
jelent ősen magasabb, mint a környezetében lév ő egyéb homoktestekben.  
Zagyvai Formáció félig átereszt ő, horizontális vízvezet ő képessége közepes vagy 
gyenge, vertikális vízvezet ő képessége gyenge. Ezek horizontális és vertikális 
gyakorisága 10%. A rétegvizek itt már többnyire éde sek, bár a formáció alsó ré-
szén még mindig el őfordulhatnak nagyobb sótartalmú vizek.  
A pleisztocén folyóvízi üledékek vízadóak, jó vízve zető képesség űek, gyakorisá-
guk vízvezetés szempontjából a víztesten belül 20%.  
A víztest 40%-a regionálisan jó vízadó, 20%-a regio nálisan közepes és 40%-a regi-
onálisan rossz vízvezet ő képesség ű hidrosztratigráfiai egységekb ől áll. 
A víztest az Alföld északi részén a Közép-Tisza vid éken és az Északi-
Középhegység déli hegylábi területein helyezkedik e l. Vízadó képz ődményei ho-
mokok, melyek törmelékes (porózus) vízadó típusba s orolhatók. A morfológiailag 
medence típusú víztest területén az áramlási viszon yok feláramlási jelleg űek, azaz 
a vízadók utánpótlódása els ősorban a mélyebben elhelyezked ő, fekü képz ődmé-
nyekb ől történ ő feláramlással, illetve a szomszédos víztestekb ől történ ő átszivár-
gással történik.  

A víztest jellemz ően a felszín alatti 430 és 980 m között helyezkedik  el, átlagos vas-
tagsága tehát 550 m. A víztest vastagsága 192 és 77 6 m között változik, a minimum 
értékek a terület északi, a maximum értékek a vízte st középs ő részén találhatók. A 
víztest területén  2 db vízadó összletet különbözte thetünk meg, melyek a fels ő-
pannon középs ő és alsó tagozatába tartozó vízadókból állnak  

A vízadókat több méter (néhol a 10-15 m vastagságot  is meghaladó) vastag lateráli-
san általában hosszan követhet ő homokrétegekb ől álló rétegcsoportok alkotják.  

A víztest hidraulikai viszonyaira vertikálisan a fe láramlás és a nyomás alatti jelleg 
a jellemz ő. A szomszédos víztestekkel való kapcsolatára a vis zonylag jelent ős 
vízátadódás jellemz ő. A víztestb ől a fölötte elhelyezked ő porózus víztestekbe tör-
ténő vízátadódás, jelent ős, azok utánpótlódása szempontjából meghatározó. A 
szomszédos termálvíztestekkel való kapcsolata a víz átadódás szempontjából köl-
csönös.   
A víztest vízadóiban a kett ős fajlagos vízhozamok alapján (jellemz ően 35-100 
l/p/m/m közötti értékek) a vízadó képesség jónak mo ndható. A víztest a regionális 
vezetőképesség szempontjából a közepes kategóriába sorolh ató.  
A vízmérlegteszt alapján a víztest utánpótlódásában  (37.179 m3/nap) a szomszé-
dos víztestekb ől történ ő átadódásnak van szerepe. A szomszédos víztest csop or-
tokba 7.121 m 3/nap vízmennyiség távozik. A maradó 30.057 m 3/nap hasznosítható 
vízkészlethez 19.144 m 3/nap vízkivétel párosul, ennek megfelel ően a vízmérleg po-
zitív, számszerint +10.913 m 3/nap. 
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A víztest vízadó rétegei mélységi helyzetük, és a f edőképződmények k őzettani fel-
építése miatt hidrogeológiai szempontból nem tekint hetők sérülékenynek.  
A víztest vízadóira a 30-70 oC közötti h őmérséklet tartomány jellemz ő.  
A víztest vízadóinak min őségére a nátrium hidrogénkarbonátos-kloridos jelleg , és 
a magas, általában1000 mg/l fölötti oldottanyag tar talom a jellemz ő. A víztest víz-
adóinak min ősége az ivóvízcélú felhasználást (pl a Jászságban) a hőfok, a magas 
gáz, nátrium és összes oldottanyag tartalom miatt j elentősen megnehezíti, a für-
dési célú, vízfelhasználásnál ellenben kifejezetten  előnyös.  

Az ék alakú víztest horizontális kiterjedése viszon ylag nagy, északról az Északi Kö-
zéphegység határolja természetes módon, dél-nyugato n a Vácegres- Tápióbicske-
Cibakháza egyenes vonalon, dél-keleten a Tiszaföldv ár-Túrkeve egyenes vonalon, 
míg keleten Karcag-Görbeháza települések vonalában részben mesterségesen, ad-
minisztratív eszközökkel elkülönített a szomszédos víztestekt ől. Vertikális elkülöní-
tése a 30 oC-os izoterma segítségével történik a fed őjében elhelyezked ő víztestekt ől. 
A víztest a lehet ő legbonyolultabb, egymástól felszíni és felszín ala tti formákban 
egyaránt igen eltér ő részkörzetekb ől épül fel, nagyjából a következ ő szerint. 

Északi hordalékkúpok vidéke  

A Tura-Jászberény-Jászszentandrás-Heves-Tenk-Beseny őtelek településeket ösz-
szeköt ő vonaltól északra es ő terület a Zagyva, a Gyöngyös és a Tarna folyók – i llet-
ve ezek a mai Szlovákiából ered ő őseinek – erózióbázisát alkotja és az egykori ős-
vízrajzi, domborzati körülményekb ől adódóan igen eltér ő adottságú. Lényegében 
arról van szó, hogy az akkor még távolabbról érkez ő vízfolyások által lerakott ho-
mokrétegek vastagsága, vízadó és utánpótlódási képe ssége az egykori hordalék-
szállító energiának és a folyók kanyargását befolyá soló kiemelkedéseknek köszön-
hetően nagy különbségeket mutat, és ez máig hatóan megh atározza az egyes itt le-
vő települések vízbeszerzési adottságait. Példakánt l ehetne erre felhozni Puszta-
monostor és Jászberény vagy Jászdózsa és Jászjákóha lma településeket, melyek 
szomszédosak ugyan, az aljzat felépítése viszont ös szehasonlíthatatlanul eltér ő. A 
homokrétegekben tárolt víz min ősége már egységesebb képet mutat, mert bár a víz-
típus mindenhol nátrium-hidrogénkarbonátos jelleg ű, de a közeli utánpótlási terület 
(hegyláb) miatt az oldott anyag tartalom 570-670 mg /l között alakul, 10-20 mg/l körü-
li kloridértékek mellett. Tekintettel arra, hogy eb ben a részkörzetben a pleisztocén 
összlet többnyire vékony, a vízfogyasztás jórészt a  felső-pannon középs ő tagoza-
tának porózus képz ődményeib ől történik. Az innen kitermelhet ő vízhozamok 500-
1300l/p között alakulnak részkörzett ől és szűrőzési módtól függ ően. 

Jászsági-Hevesi süllyedék vidéke  

Kiterjedése a korábban elképzeltnél jóval nagyobb, lényegében magában foglalja a 
Tiszanána-Jászkísér-Jánoshida-Zagyvarékas-Jászladán y vonalon lev ő térséget, s őt, 
DNY-i nyúlványa Tápiósz őlős-Cegléd (Északi rész) tájáig lenyúlik. Vékony átme neti 
zónával köt ődik az el őző tájhoz, ezt a sávot a fels ő-pannon fekv ő gyors, rövid távon 
bekövetkez ő süllyedése jellemzi, a középs ő-tagozatba tartozó üledékek nagyfokú 
homokosságán kívül. A pleisztocén nagy részének agy agossága miatt a legtöbb te-
lepülésen a pannon homokok jelentik a f ő ivóvízbázist, ami kedvez őtlen körülmény, 
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hiszen itt már csak forró (45-60 °°°°C), gázos és viszonylag magasabb oldott anyag 
tartalmú vizek termelhet ők ki, jelent ős mélységb ől (600-900 m), kb. 800-1200 l/p 
mennyiségben. 

Tiszafüred-Törökszentmiklós-Mez őtúr vidéke  

Az Egyek-Tiszaszentimre-Berekfürd ő-Nagyiván részkörzetet leszámítva a rétegso-
rok felépítése egységes: a fels ő-pannon alsó-tagozatának fiatalabb részén vastag, 
jó vízadó képesség ű apró és középszemcsés homokok alakultak ki, ezek v ízadó ké-
pessége igen jó (800-1200 l/p), de a magas h őfok és gáztartalom miatt leginkább 
csak a strandfürd őben és üvegházakban való hasznosítás jöhet szóba (k ivétel: 
Besenyszög, vízm ű). Különleges jellegzetessége a tájnak, hogy a közé pső-tagozat 
szinte kizárólag csak finomhomok csíkokkal s űrűn szabdalt agyagsorozatból áll, 
tehát vízfeltárási szempontból majdnem medd őnek mondható. 

Egyek-Tiszaszentimre-Berekfürd ő-Nagyiván vidéke  

Lényegében ellentétes felépítés ű, mint az el őző körzet, hiszen itt az alsó-tagozat 
homokjai a gyengébb kifejl ődésűek, a középs ő viszont – igaz, vastag agyagréte-
gekkel elválasztva – jó néhány durvahomokos, kavics os vízadó szintet tartalmaz. 
Mindez az egykori ősvízrajzból következik: a fels ő-pannon elejét ől a területet feltöl-
tő ős Sajó-Hernád folyópáros Egyek-Tiszaigar környékén beleütközött egy jelent ős 
kiemelkedésbe, mely kétfelé osztotta a medret: az e gyik ág az el őzőekben ismerte-
tett területen át meanderezett dél felé (lásd: nagy  deltahomokok) a másik pedig 
Tiszaörs-Berekfürd ő felé haladt Kunhegyes, Kisújszállás felé. Ez utóbb i kavicsréte-
geiből kitermelt magas oldott anyag tartalmú gyógyvíz ne ves fürd őket táplál, ré-
gebben a nagy mennyiség ű kísérő gázt is hasznosítani próbálták. Az egyes kutak 
hozama 1200-2000 l/p között alakul. A jelent ős hordalékszállító képességeket bizo-
nyítja az is, hogy a középs ő-tagozat agyagos üledékei még Szakállas-Túrkeve táj án 
is közép és durvahomokos zsinórokat tartalmaznak, i gaz, ezek termeltetésre alkal-
matlanok. 

Tiszakécske-Martf ű-Mesterszállás körzete  

A többnyire a Tisza és a Körösök szögletében lev ő kistáj bonyolult aljzattal rendel-
kezik, de az Alföld egyik legjobb hévízbeszerzési a dottságáról  ismert.A fels ő-
pannon fekv ő a korábbiaknál jóval mélyebbre süllyed, a mélyebb térszín pedig 
azonnal magához vonzotta az ős Duna medrét, mely Dél-Nyugat fel ől kanyarodott 
erre és kiváló vízadóképesség ű homok és kavicsrétegek sorát rakta le itt. A 
süllyedékterület nyugati peremét törésrendszer szab dalja, ennek köszönhet ő külön-
legesség a Tiszakécske-Kerekdombi extrém h őmérsékleti anomália (225 m-es kút 
47 °°°°C-os vizet ad) és a sok metángáz. Híres fürd ők települtek az itteni termálvíz-
kincsre is, de a nagy mélységb ől feljöv ő 70-90 °°°°C körüli hévizet épület és üvegház-
fűtésre is felhasználják.Az egyes hévízkutak vízhozam ai a kiváló oldal irányú után-
pótlásból következ ően jóval meghaladják más körzetek 800-1100 l/p átla ghozamát 
(1800-2500 l/p), a víz oldott anyag tartalma pedig a durvább szemcsés 
dunakavicsokból akár 800-1000 mg/l is lehet, köszön hetően a mai meder fel őli 
gyors utánpótlódásnak. 
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Dánszentmiklós-Nyársapát-Jászkarajen ő-Rákóczifalva vonaltól délre es ő terület  

Bár nem teljesen egységes kifejl ődésűek, adottságúak a rétegsorok, az úgynevezett 
Duna-Tisza közi jellegzetességek – sok a homok, de aprószemcsések, nem túl jó 
vízadóképesség, a középs ő-tagozatban alulról felfelé a tárolt rétegvíz gyors an ki-
édesedik – mindenhol jól nyomon követhet ők. A fenti okok miatt a hévizek haszno-
sítása itt soha nem vált általánossá, különösen ott  (Nagykőrös-Kecskemét között), 
ahol a fels ő-pannon fekv őszintje 650-700 m közé emelkedik és a csekély hozam ot 
hőfokkal sem lehet kompenzálni.Az igen aprószemcsés h omoksorozatba több vé-
kony szintben ős Duna eredet ű hordalék is belekeveredik, de az egész táj inkább 
peremi helyzet ű, hiszen a f őmeder a középs ő-tagozat idején Kecskemét nyugati 
szélén túl meanderezett. 

Abony-Szolnok-Szajol-Kengyel körzete  

Tipikusan több fenti részkörzet határvidéke, így pé ldául Abony-Szolnok táján a ho-
mokrétegek még részben a jászságiakéra emlékeztet ő adottságúak, Szajol-Kengyel 
felé viszont már egyre inkább elagyagosodnak a réte gsorok és a vízadó szintek is 
tovább finomodnak. A tárolt termálvíz kihasználtság a a fentieknek megfelel ő, 
Abonyban, de különösen Szolnokon sok kutat használn ak épületf űtésre, kelet-
délkelet felé haladva viszont nincs hasznosítás. 

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 
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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 (m3/év): 13570335  

8.1.3. Teljes utánpótlódás (m3/év): 10970805  

8.1.4. Evapotranspiráció (m3/év): NA 

8.1.5. Szomszédos felszín alatti víztestekbe átáramlás (m3/év): 2599165  

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) (m3/év): 10970805 

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 (m3/nap): 0  

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

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): 9402122 (2006, FAV_VKJ); 6987560 (vízmérlegteszt) 

8.3.2. Vízkivételi objektumok száma (db): 150  

8.3.3. Ivóvíz célú (m3/év): 2981217 

8.3.4. Ivóvízkivételi objektumok száma (db): 47 

8.3.5. Fürdő/strand célú: (m3/év) 3744636  

8.3.6. Fürdő/strand célú vízkivételi objektumok száma (db): 46  

8.3.7. Ipari célú (m3/év): 1405639 

8.3.8. Ipari célú vízkivételi objektumok száma (db): 37  

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): 782844  

8.3.12. Energetikai célú vízkivételi objektumok száma (db): 4  

8.3.13. Öntözés célú (m3/év): 0  

8.3.14. Öntözés célú vízkivételi objektumok száma (db): 0  

8.3.15. Mezőgazdasági egyéb célú (m3/év): 161149  

8.3.16. Mezőgazdasági egyéb célú vízkivételi objektumok száma (db): 13  

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 
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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 


