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1 KÖZIGAZGATÁSI ADATOK 

1.1. Víztest neve: Jászság, Nagykunság 

1.2. Víztest nemzeti kódja: p.2.9.2 

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, ÉKÖVIZIG 

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

1.7. Érintett tervezési alegységek kódjai:  

 Zagyva (2-10), Tarna (2-11), Hevesi-sík (2-9), Nag ykunság (2-18),  
Bükk és Borsodi-Mez őség (2-8) 

1.8. Érintett régiók: 2 (Észak-Magyarország, Észak-Alföld)  

1.9. Érintett megyék:  

 3 (Jász-Nagykun-Szolnok megye, Borsod-Abaúj-Zemplé n megye, Heves 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: NA 

2.6. ICPDR információk: NA 

3 VÍZTEST ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

3.1. Vízügyi Objektum Azonosító (VOR): AIQ584 

3.2. Főtípus: porózus 

3.3. Hőmérséklet szerinti típus: hideg 

3.4. Hidrodinamikai típus: feláramlás 

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

3.6. Terület (km2): 3148,02  
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3.7. Terület felszíni kibúvásban (km2): 0  

3.8. Befoglaló sokszög területe (km2): 3148,02 

3.9. Átlagos vastagság (m): 435,9 

3.10. Legkisebb vastagság, helye: 348 m, a víztest kelet-délkeleti részén 

3.11. Legnagyobb vastagság, helye: 535 m, a víztest középs ő részén 

3.12. Átnézeti térkép: 

 

4 TERMÉSZET- ÉS GAZDASÁGFÖLDRAJZI JELLEMZŐK 

4.1. Átlagos terepszint: 91,6 mBf. 

4.2. Terep legalacsonyabb pontjának a magassága: 82 mBf. 

4.3. Terep legmagasabb pontjának a magassága: 111 mBf. 

4.4. Domborzattípus: síkság 

4.5. Domborzat tagoltsága (relatív relief): tagolatlan 

4.6. Érintett tájegységek:  

 Hatvani – sík, Jászság, Szolnoki – ártér, Szolnok – Túri – sík, Nagy – Sár-
rét,Tiszafüredi – Kunhegyesi – sík, Hevesi – ártér,  Hevesi – sík, Gyöngyösi – sík, 
Borsodi – ártér 

4.7. Földrajzi leírás:  

A víztest az Alföld északi középs ő részén helyezkedik el, a hegylábi területekt ől dél-
re.  A Jászfényszaru-Karcag-Em őd sarokpontokkal meghatározható porózus víztest 
területének kiterjedése 3148,03 km 2. Horizontálisan minden irányból porózus víztes-
tek határolják. Ezek mind feláramlási területen elh elyezked ő víztestek, kivéve a t őle 
északra elhelyezked ő víztestet, mely vegyes, azaz beszivárgási és felár amlási terü-
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leteket egyaránt tartalmaz. Utánpótlódásában egyará nt fontos szerepe van a szom-
szédos porózus, valamint a feküjében elhelyezked ő termálvíztesteknek egyaránt. A 
víztest feküképz ődményeit 2 db porózus termál víztest alkotja, melye k közül az 
egyik (Északelet-Alföld) csupán Karcag térségére ko rlátozódik. Az Észak-Alföld ne-
vű porózus víztest feküjében, a p.2.9.2 víztest észak -nyugati területei alatt a Bükki 
termálkarszt víztestet is megtaláljuk. A p.2.9.2 ví ztest fed őjében a vele részben azo-
nos (de az északkeleti területeken eltér ő) kiterjedés ű, szintén feláramlási hidrodi-
namikai helyzetben lév ő sekélyporózus víztest található. A víztest országh atárt nem 
érint. 

Domborzata  

A víztest az Alföld nagytájhoz, Közép – Tisza – vid ék, Észak – Alföldi Hordalékkúp - 
síkság középtájakhoz tartozik. Ezen belül a követke ző kistájak alkotják: Hatvani – 
sík, Jászság, Szolnoki – ártér, Szolnok – Túri – sí k, Nagy – Sárrét, Tiszafüredi – 
Kunhegyesi – sík, Hevesi – ártér, Hevesi – sík, Gyö ngyösi – sík, Borsodi – ártér.  

A felszínét els ősorban a vizek alakították ki. A terület északon ki ssé magasabb fek-
vésű. ÉK-i része domborzati szempontból teljesen egyhan gú, gyakorlatilag tökéle-
tes, ártéri szint ű síkság. 

A vizsgált terület ÉNY – i részén a Jászság É – i p eremén a fentr ől érkező patakok 
hordalékkúpokat építettek. Ezek a területek élénk d omborzatú homokbuckás terüle-
tekké váltak. A felszínt folyóvízi formák (holtmedr ek, lefűződött morotvák,) fedik. 
Keleten a löszös homokkal, homokos lösszel fedett f utóhomok, míg Ny-on infúziós 
lösszel és holocén folyóvízi üledékkelekkel felöltö ttek.  

Éghajlat  

A terület éghajlata száraz kontinentális, száraz, m eleg nyárral, hideg téllel, nagy évi 
hőingadozással. A h őmérséklet abszolút értékei között igen nagy a külön bség, té-
len mértek már mínusz 36°C-ot, nyáron nem egyszer 3 6-37 °C-ot is. A napsütéses 
órák évi száma meghaladja a 2 000 órát. 

Az évi középh őmérséklet körülbelül 9-11 ºC. 

Az éves csapadékmennyiség általában 500-600 mm közö tt változik, eloszlása egye-
netlen.  

Vízrajz:  

A vizsgált területen helyezkedik el a Tisza-tó.  

Az É – i területen a természetes terepesés viszonyl ag nagy. A Mátrából lezúduló ár-
vizek által terhelt terület. Itt húzódik a Jászsági  – csatorna, amely mesterséges ha-
tásra állandó vízfolyás. A csatornák hidrológiai vi szonya a természetes vízjáráshoz 
közeli. 

A Tisza folyó bal parti területeit a folyó szabályo zás előtt árvizek rendszeresen ter-
helték. Ezeken a területeken a csatornas űrűség nagyobb, mint a víztest által lehatá-
rolt területek É –i, Ny –i, D – i részein.  
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A p.2.9.2 víztest területe 5 tervezési alegységhez tarozik. A Zagyva alegységnek a 
dél-keleti, a Tarnának a déli része, a Hevesi sík k özépső és északi része, a Bükk és 
Borsodi-Mez őség dél-nyugati, valamint a Nagykunság területének északi 1/3-a tar-
tozik hozzá. A víztest 2 közigazgatási régiót is ér int. Ezek az Észak-Alföld (Jász-
Nagykun-Szolnok megye) és Észak-Magyarország (Heves  megye, Borsod-Abaúj-
Zemplén megye) nev ű régiók. 

Talaj  

A víztest túlnyomó (középs ő, déli és keleti részén) a kötött talajok a jellemz ők, de 
nyugati területein kevésbé kötött talajok is el őfordulnak.  

Földhasználat  

4%

71%

1%

15%

4%
1%

4%

Belterület Szántó Szőlő, gyümölcsös

Vegyes mezőgazdasági Rét, legelő Erdő

Vizenyős terület

 

A víztest kedvez ő domborzati és talaj adottságainak köszönhet ően az intenzív me-
zőgazdasági m űvelés egyik legjelent ősebb színtere. A területhasználati adatbázis 
alapján a víztest 71%-án szántóföldm űvelés 15%-án vegyes mez őgazdasági m űve-
lés folyik, mindkét területhasználati mód jelent ős múltra tekint vissza. 4-4%-ban ré-
szesedik a víztest területéb ől a rét, legel ő és a vizeny ős terület. 

Településszerkezet  

A víztest területén 8 db város és 49 db község belt erülete található. A legkisebb te-
lepülés közigazgatási területe 12 km², a legnagyobb  település Jászberény, kiterje-
dése 231 km². 2008-as KSH adatok alapján Jászberény  és Karcag népessége halad-
ja meg a 20000 f őt, a területen található többi város 5000-9000 f ős kisváros. Jellem-
ző kisfalvak találhatók a területen1000 f ő körüli, illetve alatti létszámmal. 

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 a víztest teljes feszíni vetületén 

5.1.1. Vízügyi Objektum Azonosító (VOR): AIQ584 

5.1.2. Összefüggő településszerkezet területek mérete: 0,389535 

5.1.3. Összefüggő településszerkezet területek aránya: 0,00012373 

5.1.4. Nem összefüggő településszerkezet területek mérete: 92,528255 

5.1.5. Nem összefüggő településszerkezet területek aránya: 0,02939252 

5.1.6. Ipari, kereskedelmi területek, közlekedési hálózat területének mérete: 36,399992 

5.1.7. Ipari, kereskedelmi területek, közlekedési hálózat területének aránya: 0,01156282 

5.1.8. Bányák, lerakóhelyek, építési munkahelyek területének mérete: 2,295851 

5.1.9. Bányák, lerakóhelyek, építési munkahelyek területének áránya: 0,0007293 

5.1.10. Mesterséges, nem mezőgazdasági zöldterületek területének mérete: 4,864517 

5.1.11. Mesterséges, nem mezőgazdasági zöldterületek területének aránya: 0,00154526 

5.1.12. Szántóföldek mérete: 2184,151463 

5.1.13. Szántóföldek területének aránya: 0,69381753 
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5.1.14. Szőlő területének mérete: 1,918581 

5.1.15. Szőlő területének aránya: 0,00060945 

5.1.16. Gyümölcsösök, bogyósok területének mérete: 8,888645 

5.1.17. Gyümölcsösök, bogyósok területének aránya: 0,00282356 

5.1.18. Legelők területének mérete: 124,746237 

5.1.19. Legelők területének aránya: 0,03962688 

5.1.20. Vegyes mezőgazdasági területek mérete: 31,945739 

5.1.21. Vegyes mezőgazdasági területek aránya: 0,01014788 

5.1.22. Lomblevelű erdőkterületek mérete: 119,95164 

5.1.23. Lomblevelű erdőkterületek aránya: 0,03810383 

5.1.24. Tűlevelű erdőkterületek mérete: 0,610442 

5.1.25. Tűlevelű erdőkterületek aránya: 0,00019391 

5.1.26. Vegyes erdőterületek mérete: 0 

5.1.27. Vegyes erdőterületek aránya: 0 

5.1.28. Cserjés és/vagy lágyszárú növényzet területének mértete: 357,263656 

5.1.29. Cserjés és/vagy lágyszárú növényzet területének aránya: 0,11348836 

5.1.30. Növényzet nélküli, vagy kevés növényzettel fedett nyílt területek mérete: 3,702893 

5.1.31. Növényzet nélküli, vagy kevés növényzettel fedett nyílt területek aránya: 0,00117626 

5.1.32. Szárazföldi vizenyős területek mérete: 41,16229 

5.1.33. Szárazföldi vizenyős területek aránya: 0,01307561 

5.1.34. Kontinentális vizek területének mérete: 137,207298 

5.1.35. Kontinentális vizek területének aránya: 0,04358526 

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): AIQ584 

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 

5.4.1.8 Natura2000 területek aránya: NA 



Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 

Jászság, Nagykunság (AIQ584) 

 

 

1-3. melléklet Víztest adatlap  – 9 – 
 

 

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 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi I gazgatósághoz tartozó, HU 
p.2.9.2. sz. víztest a negyedid őszaki üledékekkel kitöltött Jászsági-süllyedék É-i és 
ÉK-i részét a süllyedék mélybeli peremvidékét és kö rnyékét foglalja magába. É-i 
határa a 2.9.1-es hegységperemi víztest, D-en az Al föld középs ő részén elhelyez-
kedő víztestek, K-en pedig a Sajó-Hernád törmelékkúpjáv al jellemezhet ő 2.8.2-es 
víztest határolja. 
  
A területet 6 db közel ÉNy-DK irányú szelvény és 1 db KÉK-NyDNy irányú szel-
vény metszi teljesen át, míg 1 db szelvény csak a t erület DK-i részét érinti kis mér-
tékben. A földtani jellemzés 7 db szelvényen 27 db vízföldtani kutatófúrás és föld-
tani alapfúrás kiértékelése alapján történt. 

Negyedid őszaki képz ődmények ( fQp-h) 

A területet metsz ő ÉNy-DK irányú szelvényeken a negyedid őszaki képz ődmények 
talpa a víztest É-i határától 8-12 km-en belül mere deken d ől DDK-felé, aminek kö-
vetkeztében a kvarter üledékek a Jászsági-süllyedék  irányába 50 m-r ől 540 m-re 
vastagodnak ki. Mivel a kivastagodás sávja, azaz a Jászsági-süllyedék ÉNy-i pe-
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reme egybeesik a közép-magyarországi szerkezeti zón ával, ezért a képz ődmények 
közti, akár nagyobb lépték ű oldaleltolódás mentén létrejött tektonikus érintke zés 
sem zárható ki.  
A negyedid őszaki rétegsor három f őbb részre bontható. A rétegsor fels ő 40-80 
métere (kérdésesen a fels ő-pleisztocén képz ődmények), jól elkülöníthet ő szintt ől 
durvább törmelékes üledékkel jellemezhet ő meder és összetett meder fácieseket 
tartalmaz (F2, F3, F4). Ez a rétegsor a medenceterü letekhez képest túlterjed, és 
megjelenik a víztest ÉNy-i peremén is, 40-60 m vast agságban a pliocén képz őd-
ményekre települve.  
 
A kvarter-talp gyors, de folyamatos mélyebbre kerül ése Detkt ől D-re, Detk és 
Nagyfüged között, Ludas környékén — eltérve a terül etre jellemz ő folyamatosan 
növő mélységt ől — hegylábi süllyedékben jelentkezik, aminek az al só 40 m-t dur-
vatörmelékes mederüledékek (homok, kavicsos homok) töltik ki. A nagyfügedi 
„talpkiemelkedés” után a kvarter képz ődmények vastagodása DK-felé folyamatos. 
 
A jól elkülönül ő felső durvább képz ődmények alatt, a medenceterületeken 250-300 
m vastag finomszem ű ártéri agyag, k őzetlisztes agyag, homokos agyag képz őd-
mények (F6, F7) jellemz őek. A víztest képz ődményeinek kb.50 %-át ezek a finom-
szemcsés képz ődmények alkotják. Az ártéri fácies ű képződmények 30-40 m vas-
tag összetett meder fácies ű üledékekkel váltakoznak, ami kb. 20-30 %-átadja a 
medencekitölt ő üledékeknek.  
A negyedid őszaki képz ődmények talpa egyenetlenségeket mutat, ami ÉK-DNy i rá-
nyú szelvényben 540-250 m-es mélység közötti változ ást jelent. Jelent ősebb alj-
zat-kiemelkedést Tarnaszentmiklós, Egyek és Görbehá za térségében tapaszta-
lunk, amik 200-300 m-el mélyebb medencerészeket vál asztanak el egymástól. 
  
A negyedid őszaki rétegsor harmadik jellemz ő egysége (5-10 %) a legmélyebb te-
rületek legid ősebb kvarter képz ődményeinek durvatörmelékes jellege, amik 40-60 
m vastag kavics, homok, kavicsos homokos meder, öss zetett meder fáciesekben 
(F1, F2, F3) jelennek meg a mélyebb medencerészek a lján, azt részben kitöltve. A 
területen a mederüledékek Ny-i irányú avulziója fig yelhet ő meg. A K-i területeken 
a durvább törmelékek felett finomabb szemcsés ártér i üledékek következnek, míg 
ennek az ártérnek medersorozata egy adott szintben nyugatabbra helyez ődik át, 
illetve fonatos mederként (F4) ártéri üledékekkel f ogazódik össze. 
Durva kavicsos homokos üledékek (F1, F2), 10-20 m v astagon a jelenkori nagyobb 
folyók hordalékkúpjaiként jelentkeznek Hatvan és Bo ldog környékén a fels ő 50 m-
ben. 

Nagyalföldi Formáció ( nPa2) 

A formáció jórészt agyagos képz ődményekb ől áll (F6, F7), aminek alján egysége-
sen 15-20 m vastag durvatörmelékes és homokos meder sorozat (F3, F4) található, 
kb. 10%-át képviselve a teljes üledékmennyiségnek. A pliocén ártéri sorozat alsó 
és fels ő része diszkordancia-felülettel záródik.  
A képződmény alsó harmadában homokos, agyagos összetett me der fáciesek je-
lennek meg (F4) 10-20 m-es vastagságban, kb. 10 %-á t adva a képz ődménynek. 
Az É-i részeken átlag 60-70 m vastag agyagos képz ődmények a medence irányába 
210-280 m vastagságot érnek el, azonban kivastagodá suk kezdetének térbeli hely-
zete a kvarter képz ődményekéhez képest a medence irányába eltolódik. Me gfi-
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gyelhet ő továbbá, hogy a kvarter-talp mélységingadozását a Nagyalföldi Formáció 
talpának mélységingadozása is követi, azaz ha ennek  szerkezeti okai vannak, ak-
kor a tektonikus deformáció szin-pliocén vagy poszt -pliocén–pre-kvarter korú, 
ami deformálja a pliocén képz ődményeket és preformálja a kvarter üledékképz ő-
dési térszínt. Ezt mutathatja a pliocén képz ődmények feltételezhet ően negyedid ő-
szaki eróziója Tiszafüred környékén, ahol a negyedi dőszaki képz ődmények a 
Nagyalföldi F. kimaradásával közvetlenül a Zagyvai Formációra települnek. 
Jelent ős kivékonyodása a formációnak Tiszafüred és Egyek k örnyékén tapasztal-
ható, ami néhány km-en belül 200 m vastagságkülönbs éget jelent. A vastagságkü-
lönbség oka vagy jelent ős szinszediment tektonikai aktivitás, vagy posztpli océn 
jelent ős mérték ű oldaleltolódás. 

Zagyvai Formáció ( zPa2) 

A Nagyalföldi Formáció alatt települ az Újfalui For máción belül. A víztest ÉÉNy-i 
részére korlátozódva, Erk és Detk közötti területen , a betelepült összetett 
mederfáciesek 20-30 m vastagok. Ebbe a formációba t artozó homokok mennyisé-
ge elenyész ő az Újfalui Formáción belül. 

Újfalui Formáció ( úPa1-2) 

A Jászsági-süllyedék mélyebb részein a kvarter képz ődményekben megálló 450-
500 m-es fúrások nem érték el, viszont a peremi rés zeken ÉÉNy, valamint DK-felé 
homokos, homokos agyagos parthomlok (Tó3) és torkol ati zátony (Tó4), valamint 
deltalejt ő felső szakasz fáciesekkel jellemezhet ő. A fáciesek eloszlása kb. 50-50 
%. A peremi területen (Detkt ől D-re) a formáció 380 m vastagságban jelenik meg, 
ami alatt az agyagos Algy ői Formáció települ. 

Algy ői Formáció ( aPa1-2) 

Detk környéki, peremi helyzet ű fúrásban, 485 m mélyen jelenik meg a medence 
fácies ű, kőzetlisztes agyagos képz ődmény. Vastagsága kérdéses. 
 

6.5. Földtani szelvények:  
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Kód 
(kiterít-

ve) 
Kor 

Formáció 
neve (Tago-

zat neve) 

Vastagság 
(m) 

Litológiai jellemzés 

fQp pleisztocén 
folyóvizi üle-

dék 
0–540 homok,  kavics, aleurit, agyag 

fQp pleisztocén 
folyóvizi üle-

dék (f1) 
60 kavics, kavicsos homok 

fQp pleisztocén 
folyóvizi üle-

dék (f2) 
10–90 

sszetett medres fácies, folyóvízi me-
der homokok >20m 

fQp pleisztocén 
folyóvizi üle-

dék (f3) 
10–40 

összetett medres fácies; folyóvízi 
meder homok; agyagot nem tartal-
maz (előforduló max. finomszem-
csés kőzet: homokos kőzetliszt)  

fQp pleisztocén 
folyóvizi üle-

dék (f4) 
0–100 

övzátony fácies, kőzetösszetétel 
alulról felfelé finomodóan homoktól 
kőzetlisztes agyagig, agyagig válto-
zik, a finomszemcsés ártéri fácies 
vastagsága nem haladja meg a 10 

métert; egymás fölött több ilyen tele-
pülhet 

fQp pleisztocén 
folyóvizi üle-

dék (f6) 
10–50 

homokos ártér fácies, 10 m-nél vas-
tagabb homoktestet nem tartalmaz 

fQp pleisztocén 
folyóvizi üle-

dék (f7) 
10–50 

ártér fácies, legalább 10 m vastag-
ságot elérő homokmentes szakasz-

szal 

nPa2 
felső miocén, 
pliocén  (felső 

pannóniai) 
Nagyalföldi F. 0–280 kőzetliszt, agyag,  homok, kavics 

ú+zPa1–2 
felső pannóni-

ai 

Zagyvai F. + 
Újfalui Ho-
mokkő F.* 

0–160 
homok, homokkő, aleurit, agyag és 

agyagmárga váltakozása 

úPa1–2 
felső miocén 
(felső pannó-

niai) 

Újfalui Ho-
mokkő F. 

8–120 
homokkő, homok, aleurolit, agyag-

márga 
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úPa1–2 
felső miocén 
(felső pannó-

niai) 

Újfalui Ho-
mokkő F. (to2) 

10–60 

vízalatti delta síkság fácies, finom-
szemcsés; homok-agyag sűrűn vál-
takozik, homoktestek 10 m-nél vé-

konyabbak 

úPa1–2 
felső miocén 
(felső pannó-

niai) 

Újfalui Ho-
mokkő F. (to3) 

8–120 

parthomlok – torkolati zátony fácies, 
homokos szakasz; egyedi vagy 

egymás fölött települő, felfelé durvu-
ló 10 m-nél vastagabb homoktest-

tel(testekkel) 

úPa1–2 
felső miocén 
(felső pannó-

niai) 

Újfalui Ho-
mokkő F. (to4) 

8–40 

deltalejtő felső szakasz fácies, kő-
zetlisztes-agyagos szakasz (felfelé 
durvuló homoktest  alsó, agyagos-

kőzetlisztes szakasza, ha több, mint 
10 m) 

aPa1–2 
felső miocén 

(alsó pannóni-
ai) 

Algyői F. 80< 
deltalejtő alsó szakasz fácies; agyag 

és aleurit váltakozása esetenként 
vékony homok rétegekkel 

 

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): 16,1  

6.7.5. Fedő legkisebb vastagsága, helye (m):9,5 

6.7.6. Fedő legnagyobb vastagsága, helye (m): 30  

6.3 Fekü jellemzői 

6.8.1 Fekü átlagos mélysége a terep alatt (m): 452 
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6.8.2 Fekü legkisebb mélysége a terep alatt, helye (m): 360  

6.8.3 Fekü legnagyobb mélysége a terep alatt, helye (m): 550  

7 VÍZFÖLDTANI JELLEMZŐK 

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

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

7.3. Igen jó vízvezető fedőréteg típusok aránya (%): NA 

7.4. Vízvezető fedőréteg típusok aránya (%): NA 

7.5. Egyéb fedőréteg típusok aránya (%): NA 

7.6. Vízvezető összletek száma (db): NA 

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

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

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

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

7.11. Vízföldtani leírás:  

A negyedid őszaki képz ődmények (pleisztocén folyóvízi üledékek, f2, f3 és f6 
fácies) általában jó vízadók, jó vízvezet ő képesség űek, horizontálisan is és verti-
kálisan is mintegy 50 % -ra tehet ő a gyakorisága a víztesten belül.  
A folyóvízi üledékek közül nagyon jó vízvezet ő az f1 tagozat nev ű réteg, amely ka-
vics, kavicsos homok rétegekb ől épül fel. 
Ezen képződmények közül az övzátony (f4 10%) fácies félig áte resztő a benne ta-
lálható k őzetlisztes agyag, agyag rétegek miatt, melyek a neg yedid őszaki kép-
ződmények vertikális vízvezet ő képességét rontják.  
A Nagyalföldi Formáció félig átereszt ő, vízvezető képessége horizontálisan a ben-
ne található k őzetliszt, homok, agyag, kavicsrétegek, agyagos és a gyag-homok ré-
tegek s űrű váltakozásából álló ártéri üledékek közepes és gye nge. A vertikális 
vízvezető képessége inkább gyengének mondható. Gyakorisága 2 0 % körüli. 
 
E képződmények alatt található Újfalui és Zagyvai Formáció  félig átereszt ő, hori-
zontális vízvezet ő képessége közepes vagy gyenge, vertikális vízvezet ő képessé-
ge inkább gyengének mondható, mivel az agyag, vagy agyag-homok s űrű válta-
kozásából álló tavi üledékek egymástól elszigetelt,  kis távolságon belül kiékel ődő 
medrekben települtek. Gyakorisága 20 % -nak vehet ő mind horizontális, mind ver-
tikális értelemben. 
Az Algy ői Formáció vízzáró, vízvezetés szempontjából a vízt esten belül nincs je-
lentősége. 
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 az Alföld középs ő északi részén a Mátra- és Bükkaljai hegylábi terül etek 
déli szomszédságában helyezkedik el. Vízadó képz ődményei homokok, melyek 
törmelékes (porózus) vízadó típusba sorolhatók. A m orfológiailag síkvidéki víztest 
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területén az áramlási viszonyok feláramlási jelleg űek, azaz a vízadók 
utánpótlódása els ősorban a mélyebben elhelyezked ő, fekü képz ődményekb ől tör-
ténő feláramlással, illetve kisebb mértékben a szomszéd os víztestekb ől történ ő 
átszivárgással történik.  

A víztest jellemz ően a felszín alatti 16 és 452 m között helyezkedik el, átlagos vas-
tagsága tehát 436 m. A víztest vastagsága 348 és 53 5 m között változik, a minimum 
értékek a terület kelet-délkeleti, a maximum értéke k a víztest középs ő részén talál-
hatók. A víztest területén általában 3 db vízadó ös szletet különböztethetünk meg. 
Kivétel ez alól Átány, Jászapáti, Jásszentandrás, J ászdózsa, Jászjákóhalma, Jászte-
lek, Jászárokszállás, Jászberény, Pusztamonostor te rülete ahol 4 vízadó összlet kü-
löníthet ő el, mivel ott a fels ő-pannonban is van hidegvizes vízadó szint. 

A vízadókat több méter vastag laterálisan általában  hosszan követhet ő homokré-
tegekb ől álló rétegcsoportok alkotják.  
A víztest hidraulikai viszonyaira vertikálisan a fe láramlás és a nyomás alatti jelleg 
a jellemz ő. A szabad felszín ű jelleg a talajvízre sem jellemz ő. A horizontális áram-
lás főiránya dél-délkeleti. A szomszédos víztestekkel val ó kapcsolatára a viszony-
lag jelent ős vízátadódás jellemz ő. A víztestnek a fölötte elhelyezked ő sp.2.9.2 víz-
testb ől – főleg a víztest északi, hegylábhoz közeli részén - je lentős mérték ű az 
utánpótlódása, és a feküjében elhelyezked ő porózus termál víztestb ől  (pt2.2) is 
jelent ős mérték ű az átadódás. A szomszédos p.2.9.1 víztestb ől történ ő 
utánpótlódás mértéke is számottev ő, mint ahogy jelent ős a p.2.10.2 víztest felé 
történ ő vízátadás is.   
A víztest vízadóiban a kett ős fajlagos vízhozamok alapján (jellemz ően 30-90 
l/p/m/m közötti értékek) a vízadó képesség jónak mo ndható. A víztest délkeleti ré-
szén részén (Kunhegyes-Tiszaszentimre-Berekfürd ő-Karcag térségében) a 60-200 
m közötti víztartók vízadóképessége még ennél is jo bb, kit űnő minősítésű (100-
150 l/p/m/m kett ős fajlagos vízhozam). A víztest a regionális vezet őképesség 
szempontjából a közepes/gyenge kategóriába sorolhat ó. 
A vízmérlegteszt alapján a 44. sz. víztestcsoport ( sp.2.9.1, sp.2.9.2, p.2.9.1, p.2.9.2 
víztestek) utánpótlódásában (278.124 m 3/nap) jelent ős szerepet tölt be a csapadék 
(24,7 %), a vízfolyások (39,7 %) és a szomszédos ví ztestekb ől történ ő 
utánpótlódás (35,6 %) egyaránt. 
A szomszédos víztest csoportokba 74.904 m 3/nap vízmennyiség távozik, a 
FAVÖKO-k vízigénye 123829 m 3/nap. Az így maradó 79.391 m 3/nap hasznosítható 
vízkészlethez 179.382 m 3/nap vízkivétel párosul, ennek megfelel ően a vízmérleg 
negatív, számszerint -99.991 m 3/nap. 
A víztest ivóvízellátásra igénybe vett vízadó réteg ei mélységi helyzetük, és a fed ő-
képződmények k őzettani felépítése miatt hidrogeológiai szempontból  nem tekint-
hetők egyértelm űen védettnek. Az eddig elvégzett hidrodinamikai mod ellezéses 
vizsgálat Jászberény és Pusztamonostor ivóvízbázisa  esetében is kimutatta a sé-
rülékenységet (az 50 éves elérési id ővel számított véd őidomnak felszíni metszete 
van).  
A víztest vízadóira a 11-30 oC közötti h őmérséklet tartomány a jellemz ő. Az ivóvíz-
ellátásra leginkább használt 80 -350 m közötti réte gek hőmérséklete 16-27 oC kö-
zött változik.  
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A víztest vízadóinak min őségére a  Pély-Sarud vonaltól észak-nyugatra es ő terüle-
tein a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, 500-60 0 mg/l összes oldottanyag 
tartalmú víz a jellemz ő, míg az említett vonaltól dél-ekeltre már inkább a  nátrium 
hidrogénkarbonátos, közepes oldottanyag tartalmú vi zek a jellemz őek. A vízadók-
ra elvégzett vízmin őségi statisztikai vizsgálatok sem a szulfát, sem pe dig a vezet ő 
képesség tekintetében sem mutattak ki veszélyes hat árérték túllépést. A víztest 
vízadóinak min ősége összességében azonban az ivóvízcélú felhasznál ás szem-
pontjából sajnos nem megfelel ő, a vízfelhasználást sok helyen nehezíti a határér-
ték fölötti Fe, Mn, és néhol az As tartalom, valami nt bizonyos körzetekben a ma-
gas gáztartalom is. 
A víztest nevéb ől is ered ően magában foglalja az Északi-Középhegységb ől eredő 
kisebb folyók (Zagyva, Gyöngyös, Tarna, Eger, Laskó ) hegyláb el őtti hordalékkúp-
jának egy részét, valamint ennek a Nagykunsági háts ággal való találkozási sávját. 
Ebből következ ően a víztesten belül az alábbi részkörzetek különít hetők el: 
 
A Jászberény-Pély-Köml ő vonaltól északra es ő terület  
A pleisztocén kezdetét ől jó 1,7 millió éven át (az alsó és középs ő-pleisztocénben) 
a területrészt feltölt ő folyók a mögöttes területekr ől, vagyis a mai Szlovákiából ér-
keztek, ezért a nagy távolság miatt 2-3 m-nél vasta gabb, illetve durvaszemcsés 
homokréteg csak néhol látható az egyes fúrások szel vényein. Ez a néhány szint 
közepes vízadóképesség űnek (400-600 l/p) mondható, a köztük lev ő agyagrétegek 
pedig igen jó védettséget biztosítanak a felülr ől érkezhet ő szennyez ődésekkel 
szemben. 
A fels ő-pleisztocén kezdetén jelent ős változás következett be az Alföld ősvízraj-
zában: a mai Északi-Középhegység gyors kiemelkedésn ek indult, ezért most már 
onnan, jóval közelebbr ől érkező vízfolyások hordalékszállító energiája lényegesen 
megnövekedett. 
Az addig többnyire agyagos, finomhomok csíkos összl etekre kis átmenettel min-
denhol durvahomokos, kavicsos rétegek települtek, l étrehozva az itt lev ő telepü-
lések egyik f ő ivóvíz bázisát.  
A vízadóképesség mindenhol ilyen jó (600-1900 l/p),  de a rétegek védettsége már 
nem, hiszen az 50-75 m-es össz vastagságon belül ni ncs túl sok vastagabb 
agyagréteg. 
A tárolt víz min őségéről ellentmondásos megállapítások tehet ők: csekély az ol-
dott anyag tartalom (500-600 mg/l), kalcium-magnézi um hidrogénkarbonátos a víz-
jelleg, kevés a metángáz, viszont kellemetlenül sok  a vas és a mangán. 
 
A Sarud-Pély vonaltól DK-re es ő terület  
Keskeny átmeneti zóna közbeiktatásával a Tisza foly ó vonalán jól érzékelhet ő vál-
tozás következik be az egyes fúrások geofizikai sze lvényein. A durvahomokok, 
kavicsok teljesen elt űnnek a fels ő-pleisztocén összletekb ől – helyüket vastag, ap-
ró és középszemcsés homokok veszik át – az alsó- és  középs ő-pleisztocén agya-
gosságot pedig fokozatos homokosság váltja fel. 
Mindennek jól kimutatható ősvízrajzi oka van: a mai Tisza sávjába, illetve att ól DK-
re eső területet már nem az északi kis vízfolyások, hanem  a hatalmas erej ű ős Sa-
jó-Hernád folyó páros töltötte fel hordalékával, lé nyegesen kedvez őbb vízföldtani 
adottságokat hozva létre ezzel. 
Az előbbiekben említett átmeneti zóna lényegében a Tisza folyó vonaláig terjed, f ő 
jellegzetessége, hogy az alsó-pleisztocén továbbra is agyagos, finomhomokos jel-



Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 

Jászság, Nagykunság (AIQ584) 

 

 

1-3. melléklet Víztest adatlap  – 19 – 
 

 

legű, a középs őben azonban már megjelennek a kúttelepítésre is alk almas, köze-
pes vízadó képesség ű homokok. 
A folyó bal partján aztán az alsó-pleisztocénben is  erős homokosodás észlelhet ő, 
de kizárólag az utolsó két süllyedési fázisban, az első itt is vízbeszerzésre alkal-
matlanul finomhomokos, k őzetlisztes. 
A középs ő-pleisztocén településenként változóan agyagosabb v agy homokosabb- 
az előbbi a Tisza folyóhoz közeli részekre jellemz ő. 
A fels ő-pleisztocén er ős homokossága már a Tisza mentén is egyértelm ű, így a 
vízművek többsége mindhárom üledékszakaszban termelésbe állított már néhány 
vastag, apró és középszemcsés, igen jó vízadóképess égű homokréteget. 
A tárolt víz mindenhol nátrium- hidrogénkarbonátos,  közepes oldott anyag tartal-
mú, metángázos, vasas, mangános nem egy helyen pedi g magasan a határérték 
felett arzénos. 

 

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 

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

7.2.12. Mangán (Mn2+) (mg/l): NA 

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

 36134635 m3/év (csoportra vonatkozóan az sp.2.9.1, p.2.9.1, és  sp.2.9.2 víztestekkel 
együtt) 

8.1.3. Teljes utánpótlódás:  

 74175300 m3/év (csoportra vonatkozóan az sp.2.9.1, p.2.9.1, és  sp.2.9.2 víztestekkel 
együtt) 

8.1.4. Evapotranspiráció (m3/év): NA 

8.1.5. Szomszédos felszín alatti víztestekbe átáramlás:  

 27339960 m3/év (csoportra vonatkozóan az sp.2.9.1, p.2.9.1, és  sp.2.9.2 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):  

 28977715 m3/év (csoportra vonatkozóan az sp.2.9.1, p.2.9.1, és  sp.2.9.2 víztestekkel 
együtt) 
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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:  

 60540 m3/nap (csoportra vonatkozóan az sp.2.9.1, p.2.9.1, é s sp.2.9.2 víztestekkel 
együtt) 

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

 0 m3/nap (csoportra vonatkozóan az sp.2.9.1, p.2.9.1, é s sp.2.9.2 víztestekkel együtt) 

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

 123829 m3/nap (csoportra vonatkozóan az sp.2.9.1, p.2.9.1, é s sp.2.9.2 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): 7937489 (2006, FAV_VKJ); 10459805 (vízmérlegteszt)  

8.3.2. Vízkivételi objektumok száma db: 287  

8.3.3. Ivóvíz célú (m3/év): 5777920 

8.3.4. Ivóvízkivételi objektumok száma (db): 113 

8.3.5. Fürdő/strand célú (m3/év):: 218380  

8.3.6. Fürdő/strand célú vízkivételi objektumok száma (db): 6 

8.3.7. Ipari célú (m3/év): 1045349 

8.3.8. Ipari célú vízkivételi objektumok száma (db): 61 

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): 71141 

8.3.14. Öntözés célú vízkivételi objektumok száma (db): 20  

8.3.15. Egyéb mezőgazdasági célú (m3/év): 821699 

8.3.16. Egyéb mezőgazdasági célú vízkivételi objektumok száma (db): 53  

8.4 Vízbetáplálások a felszín alatti víztestbe 

8.4.1. Teljes vízbetáplálás (m3/év): NA 
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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 

 


