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1 KÖZIGAZGATÁSI ADATOK 

1.1. Víztest neve: Jászság, Nagykunság 

1.2. Víztest nemzeti kódja: sp.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, TIKÖVIZIG, KDVKÖVIZIG, 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),  

 Bükk és Borsodi-Mez őség (2-8), Hevesi-sík (2-9)  

1.8. Érintett régiók: Észak-Alföld, Közép-Magyarország, Észak-Magyarorszá g 

1.9. Érintett megyék: Pest megye, Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye , Borsod-
Abaúj-Zemplén megye, Hajdú-Bihar 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): AIQ585 

3.2. Főtípus: porózus 

3.3. Hőmérséklet szerinti típus: hideg 

3.4. Hidrodinamikai típus: feláramlás 

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

3.6. Terület: 3864,26 km 2 

3.7. Terület felszíni kibúvásban: 3864,26 km 2 
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3.8. Befoglaló sokszög területe: 3864,26 km 2 

3.9. Átlagos vastagság: 13,1 m 

3.10. Legkisebb vastagság, helye:  1 m 

3.11. Legnagyobb vastagság, helye:  26 m, a víztest  középs ő részén 

3.12. Átnézeti térkép: 

 

4 TERMÉSZET- ÉS GAZDASÁGFÖLDRAJZI JELLEMZŐK 

4.1. Átlagos terepszint: 91,1 m.Bf. 

4.2. Terep legalacsonyabb pontjának a magassága: 82 m.Bf. 

4.3. Terep legmagasabb pontjának a magassága: 111 m.Bf. 

4.4. Domborzattípus: síkság 

4.5. Domborzat tagoltsága (relatív relief): tagolatlan 

4.6. Érintett tájegységek: Hatvani-sík, Jászság, Szolnoki-ártér, Szolnok-Túri- sík, Nagy-
Sárrét, Tiszafüredi-Kunhegyesi-sík, Hevesi-ártér, H evesi-sík, Gyöngyösi-sík, Borso-
di-ártér, Hortobágy 

4.7. Földrajzi leírás:  

A víztest az Alföld északi középs ő részén helyezkedik el, a hegylábi területekt ől dél-
re.  A Jászfényszaru-Karcag-Hortobágy-Máta-Em őd sarokpontokkal meghatározha-
tó porózus víztest területének kiterjedése 3864,27  km 2. Horizontálisan minden 
irányból sekély porózus víztestek határolják. Ezek mind feláramlási területen elhe-
lyezked ő víztestek, kivéve a t őle északra elhelyezked ő víztestet, mely vegyes, azaz 
beszivárgási és feláramlási területeket egyaránt ta rtalmaz. Utánpótlódásában egy-
aránt fontos szerepe van a feküjében elhelyezked ő, porózus víztesteknek, valamint 
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a felszíni vizeknek és a hidrometeorológiai körülmé nyeknek egyaránt.  A víztest fe-
küképz ődményeit 2 db porózus víztest alkotja, melyek közül  az egyik (Sajó-Takta-
völgy, Hortobágy) csupán a terület keleti (Tiszafür ed-Tiszaörs-Nagyiván vonaltól ke-
letre es ő)  térségére korlátozódik.   

Domborzata  

A víztest az Alföld nagytájhoz, Közép-Tisza-vidék, Észak-Alföldi Hordalékkúp-
síkság középtájakhoz tartozik. Ezen belül a követke ző kistájak alkotják: Hatvani-sík, 
Jászság, Szolnoki-ártér, Szolnok-Túri-sík, Nagy-Sár rét, Tiszafüredi-Kunhegyesi-sík, 
Hevesi-ártér, Hevesi-sík, Gyöngyösi-sík, Borsodi-ár tér, Hortobágy.  

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 perem én a fentr ől érkező patakok hor-
dalékkúpokat építettek. Ezek a területek élénk domb orzatú homokbuckás területek-
ké váltak. A felszínt folyóvízi formák (holtmedrek,  lefűződött morotvák,) fedik. Kele-
ten a löszös homokkal, homokos lösszel fedett futóh omok, míg Ny-on infúziós lösz-
szel és holocén folyóvízi üledékkelekkel felöltötte k.  

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 viszonylag  nagy. A Mártából lezúduló árvi-
zek által terhelt terület. Itt húzódik a Jászsági-c satorna, amely mesterséges hatásra 
állandó vízfolyás. A csatornák hidrológiai viszonya  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.  

Az sp.2.9.2 víztest területe 6 tervezési alegységhe z 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, to-
vábbá a Hortobágy-Berettyó egység nyugati része tar tozik hozzá. A víztest 2 köz-
igazgatási régiót is érint. Ezek az Észak-Alföld (J ász-Nagykun-Szolnok megye, Haj-
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dú-Bihar 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%

64%
1%

20%

4% 3% 4%

Belterület Szántó Vegyes mezőgazdasági
Rét, legelő Erdő Vizenyős terület
Álló- és folyóvíz

 

 

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 64%-án szántóföldm űvelés 20%-án rét és legel ő található. A ve-
gyes mez őgazdasági m űvelés ezen a területen nem jellemz ő, mindössze 1%.  

Településszerkezet  

A víztest területén 67 db község és 13 db város tal álható. A városok lakossága jel-
lemzően  5-11000 fő közötti, legnagyobb városai Karcag (21 411 f ő) és Jászberény 
(26109 fő). Jellemz ő kisfalvak találhatók a területen 1000 f ő körüli, illetve alatti lét-
számmal. 

A legkisebb település közigazgatási területe 12 km² , a legnagyobb település Jász-
berény, mely külterületével együtt 231 km².  

Felszíni víztestekkel való kapcsolata  

A víztest a területén található felszíni víztesteke t a nyári id őszakban táplálja, az év 
többi részében inkább megcsapolja. 

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 
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4.13. Vízigény (2004):  NA 

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): AIQ585 

5.1.2. Összefüggő településszerkezet területek mérete: 0,389535 

5.1.3. Összefüggő településszerkezet területek aránya: 0,0001008 

5.1.4. Nem összefüggő településszerkezet területek mérete: 107,251969 

5.1.5. Nem összefüggő településszerkezet területek aránya: 0,02775485 

5.1.6. Ipari, kereskedelmi területek, közlekedési hálózat területének mérete: 42,665969 

5.1.7. Ipari, kereskedelmi területek, közlekedési hálózat területének aránya: 0,01104117 

5.1.8. Bányák, lerakóhelyek, építési munkahelyek területének mérete: 2,393732 

5.1.9. Bányák, lerakóhelyek, építési munkahelyek területének áránya: 0,00061945 

5.1.10. Mesterséges, nem mezőgazdasági zöldterületek területének mérete: 6,436939 

5.1.11. Mesterséges, nem mezőgazdasági zöldterületek területének aránya: 0,00166576 

5.1.12. Szántóföldek mérete: 2474,009127 

5.1.13. Szántóföldek területének aránya: 0,64022843 

5.1.14. Szőlő területének mérete: 1,918581 

5.1.15. Szőlő területének aránya: 0,00049649 

5.1.16. Gyümölcsösök, bogyósok területének mérete: 11,371402 

5.1.17. Gyümölcsösök, bogyósok területének aránya: 0,00294271 

5.1.18. Legelők területének mérete: 145,093907 

5.1.19. Legelők területének aránya: 0,03754765 
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5.1.20. Vegyes mezőgazdasági területek mérete: 36,982786 

5.1.21. Vegyes mezőgazdasági területek aránya: 0,00957047 

5.1.22. Lomblevelű erdőkterületek mérete: 143,75852 

5.1.23. Lomblevelű erdőkterületek  aránya: 0,03720208 

5.1.24. Tűlevelű erdőkterületek mérete: 0,610442 

5.1.25. Tűlevelű erdőkterületek aránya: 0,00015797 

5.1.26. Vegyes erdőterületek mérete: 0 

5.1.27. Vegyes erdőterületek aránya: 0 

5.1.28. Cserjés és/vagy lágyszárú növényzet területének mértete: 592,245353 

5.1.29. Cserjés és/vagy lágyszárú növényzet területének aránya: 0,15326229 

5.1.30. Növényzet nélküli, vagy kevés növényzettel fedett nyílt területek mérete: 23,389314 

5.1.31. Növényzet nélküli, vagy kevés növényzettel fedett nyílt területek aránya: 0,00605272 

5.1.32. Szárazföldi vizenyős területek mérete: 115,271014 

5.1.33. Szárazföldi vizenyős területek aránya: 0,02983003 

5.1.34. Kontinentális vizek területének mérete: 160,477492 

5.1.35. Kontinentális vizek területének aránya: 0,04152864 

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): AIQ585 

5.2.2. Összefüggő településszerkezet területek mérete: 0,389535 

5.2.3. Összefüggő településszerkezet területek aránya: 0,0001008 

5.2.4. Nem összefüggő településszerkezet területek mérete: 107,251974 

5.2.4. Nem összefüggő településszerkezet területek aránya: 0,02775481 

5.2.5. Ipari, kereskedelmi területek, közlekedési hálózat területének mérete: 42,665968 

5.2.6. Ipari, kereskedelmi területek, közlekedési hálózat területének aránya: 0,01104115 

5.2.7. Bányák, lerakóhelyek, építési munkahelyek területének mérete: 2,393732 

5.2.8. Bányák, lerakóhelyek, építési munkahelyek területének áránya: 0,00061945 

5.2.9. Mesterséges, nem mezőgazdasági zöldterületek területének mérete: 6,436939 

5.2.10. Mesterséges, nem mezőgazdasági zöldterületek területének aránya: 0,00166575 

5.2.11. Szántóföldek mérete: 2474,009149 

5.2.12. Szántóföldek területének aránya: 0,64022743 
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5.2.13. Szőlő területének mérete: 1,91858 

5.2.14. Szőlő területének aránya: 0,00049649 

5.2.15. Gyümölcsösök, bogyósok területének mérete: 11,371402 

5.2.16. Gyümölcsösök, bogyósok területének aránya: 0,0029427 

5.2.17. Legelők területének mérete: 145,093907 

5.2.18. Legelők területének aránya: 0,03754759 

5.2.19. Vegyes mezőgazdasági területek mérete: 36,982788 

5.2.20. Vegyes mezőgazdasági területek aránya: 0,00957045 

5.2.21. Lomblevelű erdőkterületek mérete: 143,758516 

5.2.22. Lomblevelű erdőkterületek  aránya: 0,03720202 

5.2.23. Tűlevelű erdőkterületek mérete: 0,610442 

5.2.24. Tűlevelű erdőkterületek aránya: 0,00015797 

5.2.25. Vegyes erdőterületek mérete: 0 

5.2.26. Vegyes erdőterületek aránya: 0 

5.2.27. Cserjés és/vagy lágyszárú növényzet területének mértete: 592,245351 

5.2.28. Cserjés és/vagy lágyszárú növényzet területének aránya: 0,15326205 

5.2.29. Növényzet nélküli, vagy kevés növényzettel fedett nyílt területek mérete: 23,389314 

5.2.30. Növényzet nélküli, vagy kevés növényzettel fedett nyílt területek aránya: 0,00605271 

5.2.31. Szárazföldi vizenyős területek mérete: 115,271011 

5.2.32. Szárazföldi vizenyős területek aránya: 0,02982998 

5.2.33. Kontinentális vizek területének mérete: 160,477451 

5.2.34. Kontinentális vizek területének aránya: 0,04152857 

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):  

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 
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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: 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):  

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:  

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: 720,100035 

5.4.1.4 Nitrát-érzékeny területek aránya: 0,18634846 

5.4.1.5 Természetvédelmi területek nagysága: 703,48756 

5.4.1.6 Természetvédelmi területek aránya: 0,18204946 

5.4.1.7 Natura2000 területek nagysága: 868,75867 

5.4.1.8 Natura2000 területek aránya: 0,22481854 

5.4.1.9 „Vizes” Natura2000 területek nagysága: 849,536704 

5.4.1.10 „Vizes” Natura2000 területek aránya: 0,21984425 

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 
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5.4.2.3 Nitrát-érzékeny területek nagysága: 720,100035 

5.4.2.4 Nitrát-érzékeny területek aránya: 0,18634846 

5.4.2.5 Természetvédelmi területek nagysága: 703,48756 

5.4.2.6 Természetvédelmi területek aránya: 0,18204946 

5.4.2.7 Natura2000 területek nagysága: 868,75867 

5.4.2.8 Natura2000 területek aránya: 0,22481854 

5.4.2.9 „Vizes” Natura2000 területek nagysága: 849,536704 

5.4.2.10 „Vizes” Natura2000 területek aránya: 0,21984425 

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): 14, 5 

6.4. Földtani leírás:  
 
Az Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi I gazgatósághoz tartozó, HU_sp.2.9.2. 
sz. víztest a negyedid őszaki üledékekkel kitöltött Jászsági-süllyedék É-i és ÉK-i részét a 
süllyedék mélybeli peremvidékét és környékét foglal ja magába. É-i határa az sp2.9.1-es 
hegységperemi víztest, D-en az Alföld középs ő részén elhelyezked ő víztestek, K-en pedig 
a Sajó-Hernád törmelékkúpjával jellemezhet ő sp2.8.2-es víztest határolja. Keleti irányból 
az sp2.6.2, délr ől pedig az sp2.10.2 víztesttel határos. 
 

A fels ő 10-15 m kőzettani felépítésére a kötöttebb, finomszemcsés kép ződmények és az 
azok alatt települ ő homokos üledékek dominanciája a jellemz ő. A víztest keleti és északi ré-
szén a felszín közelében és az alatt közvetlenül na gy vastagságban települnek a finom-
szemcsés (agyagos, finom k őzetlisztes) képz ődmények. A Kiskörei-tározótól keletre elhe-
lyezked ő, valamint a víztest legészakibb részén elhelyezked ő területeken a vékony finom-
szemcsés üledékek alatt vastag homokrétegeket talál unk. A Tisza jobboldalán a finom-
szemcsés (agyag, finom k őzetliszt) képz ődmények alatt egyre több helyen találunk homo-
kokat.  A középs ő, északi (Jásszentandrás-Erd őtelek), valamint észak-nyugati részen (Jász-
berény környéke) nagy vastagságban települnek durvá bbszem ű (homokos) képz ődmények 
a felszín közelében. 

A víztest területének ősvízrajza – éppen a jelent ős kiterjedésb ől adódóan – igen bonyolult 
volt a pleisztocén folyamán, így a talajvíztartó ül edékeket is több folyó rakta le itt az elmúlt 
évezredek során. 

A legnagyobb területrészt az ős Sajó-Hernád folyópáros borította be többnyire dur vaszem-
csés hordalékával, és az egykori szállító energia o lyan mérték ű volt, hogy a 20-30 m vastag 
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talajvíz tartó üledékekben egészen Tiszanána-Tiszaö rs vonaláig található bel őle. Igaz, a ré-
tegsorok többsége itt még inkább agyagos, aprószemc sés homokos, de a 
furadékmintákban összegy űlik  a néhány centiméter vastag betelepülések durva anya ga, bi-
zonyítva az ősfolyók roppant energiáját. 

A talajvíztartók homokossága általában nem több 40- 50 %-nál, néhol azonban szinte folya-
matos a homoksorozat és csak az itt-ott betelepült 1-1,5 m-es agyagok hoznak némi változa-
tosságot. (pl.: Tiszaörs, Nagyiván).  

Nyugat felé haladva Jászszentandrás-Köml ő között az ős-Tarna által feltöltött hevesi terü-
letrész következik. Ez a kis folyó jóval kisebb ene rgiával rendelkezett a pleisztocén vége fe-
lé az előbbinél, ett ől függetlenül az északi szegélyrészen szinte egybef üggő talajvíztartó 
homoksorozat jött létre kb. 16-18 m-ig. Ezt a homok sort gyakran szakítja meg 0,2-0,5 m vas-
tag agyagbetelepülés, ugyanakkor a hegylábhoz közel i részen (Tenk, Átány, Heves, 
Hevesvezekény, Jászivány) gyakoriak a durvahomokos zsinórok is. 

Jásziványtól nyugatra Pusztamonostorig két kisebb ősfolyó zömmel apró és finomszem-
csés homokjai, agyagjai fogazódtak össze, ezek a Za gyva és a Gyöngyös.  

Durvaszemcsés rétegek csak néhány településen kerül tek elő, ezek mind hegylábközeliek, 
lásd: Pusztamonostor, Jászjákóhalma, Jászárokszállá s, Jászberény. 

A legbels őbb területsávra – Jászapáti-Jászkisér-Pély-Tiszasül y-Tiszaroff-Tiszagyenda kör-
nyéke – már csak agyagos, finomhomokos üledékek ker ülhettek el, itt általános például, 
hogy 15-17 m-ig csak agyagokból épül fel a rétegsor .  

 

6.5. Földtani szelvények:  
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Kód  

(kiterítve)  
Kor 

Formáció  
neve 

 (Tagozat  
neve) 

Vastagság 
(m) 

Litológiai jellemzés 

fQp pleisztocén folyóvizi üledék 0–540 homok, kavics, aleurit, agyag 

fQp pleisztocén 
folyóvizi üledék 

(f1) 
60 kavics, kavicsos homok 

fQp pleisztocén 
folyóvizi üledék 

(f2) 
10–90 

összetett medres fácies, folyóvízi meder 
homokok >20m 

fQp pleisztocén 
folyóvizi üledék 

(f3) 
10–40 

összetett medres fácies; folyóvízi meder 
homok; agyagot nem tartalmaz (előforduló 
max. finomszemcsés kőzet: homokos kő-

zetliszt)  

fQp pleisztocén 
folyóvizi üledék 

(f4) 
0–100 

övzátony fácies, kőzetösszetétel alulról 
felfelé finomodóan homoktól kőzetlisztes 
agyagig, agyagig változik, a finomszem-

csés ártéri fácies vastagsága nem haladja 
meg a 10 métert; egymás fölött több ilyen 

települhet 

fQp pleisztocén 
folyóvizi üledék 

(f6) 
10–50 

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

fQp pleisztocén 
folyóvizi üledék 

(f7) 
10–50 

ártér fácies, legalább 10 m vastagságot 
elérő homokmentes szakasszal 

nPa2 

felső mio-
cén, pliocén  
(felső pan-

nóniai) 

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

ú+zPa1–2 
felső pan-

nóniai 

Zagyvai F. + Új-
falui Homokkő 

F.* 
0–160 

homok, homokkő, aleurit, agyag és 
agyagmárga váltakozása 

úPa1–2 
felső mio-
cén (felső 
pannóniai) 

Újfalui Homokkő 
F. 

8–120 homokkő, homok, aleurolit, agyagmárga 
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úPa1–2 
felső mio-
cén (felső 
pannóniai) 

Újfalui Homokkő 
F. (to2) 

10–60 
vízalatti delta síkság fácies, finomszem-
csés; homok-agyag sűrűn váltakozik, ho-

moktestek 10 m-nél vékonyabbak 

úPa1–2 
felső mio-
cén (felső 
pannóniai) 

Újfalui Homokkő 
F. (to3) 

8–120 

parthomlok – torkolati zátony fácies, ho-
mokos szakasz; egyedi vagy egymás fö-
lött települő, felfelé durvuló 10 m-nél vas-

tagabb homoktesttel(testekkel) 

úPa1–2 
felső mio-
cén (felső 
pannóniai) 

Újfalui Homokkő 
F. (to4) 

8–40 

deltalejtő felső szakasz fácies, kőzetlisz-
tes-agyagos szakasz (felfelé durvuló ho-
moktest  alsó, agyagos-kőzetlisztes sza-

kasza, ha több, mint 10 m) 

aPa1–2 
felső mio-
cén (alsó 

pannóniai) 
Algyői F. 80< 

deltalejtő alsó szakasz fácies; agyag és 
aleurit váltakozása esetenként vékony 

homok rétegekkel 

 

6.1 AGROTOPO 

6.6.1. Jellemző talajtípusok: 6, 5 

6.6.2. Jellemző talajtípusok aránya: 0,36704294 %, 0,3112833 % 

6.6.3. Jellemző talajképző kőzetek: 2, 1 

6.6.4. Jellemző talajképző kőzetek aránya: 0,87965399 %, 0,08092266 % 

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: 3 m 

6.7.5. Fedő legkisebb vastagsága, helye: 0 m 

6.7.6. Fedő legnagyobb vastagsága, helye:  8 m 

6.3 Fekü jellemzői 

6.8.1.  Fekü átlagos mélysége a terep alatt:16,1 m 

6.8.2. Fekü legkisebb mélysége a terep alatt, helye: 2 m 

6.8.3.  Fekü legnagyobb mélysége a terep alatt, helye: 30 m 
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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 

7.11. Vízföldtani leírás:  

 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 (sekély porózus) vízadó típusba sorolhat ók. A morfológiailag síkvidéki 
víztest 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 3,0 és 16,1 m között helyezkedi k el, átlagos 
vastagsága tehát 13,1 m. A víztest vastagsága 1 és 26 m között változik, a maxi-
mum értékek a víztest középs ő részén találhatók. A víztest területén 1 db vízadó  
összletet jelölhetünk meg. A vízadó kifejl ődése és k őzettani felépítése változó 
(homok-k őzetliszt-iszap), több méter vastag laterálisan hoss zan követhet ő homok-
rétegeket általában nem találunk. 
 
 A víztest hidraulikai viszonyaira vertikálisan a f eláramlás 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 vízfolyások és az állóvízte stek környezetében a regio-
nális áramlási iránytól eltér ő lokális áramlási pályák alakulhatnak ki.  A szomsz é-
dos víztestekkel való kapcsolatára a viszonylag jel entős vízátadódás jellemz ő. A 
víztest az alatta elhelyezked ő p.2.9.2 víztest utánpótlásában – f őleg a víztest észa-
ki, hegylábhoz közeli részén – jelent ős mértékben részt vesz.  A szomszédos 
sp.2.9.1 víztestb ől történ ő utánpótlódás mértéke is számottev ő, mint ahogy jelen-
tős a sp.2.10.2 víztest felé történ ő vízátadás is.   
 
 A víztest a regionális vezet őképesség szempontjából a közepes/gyenge kategóri-
ába sorolható.  
 
 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 



Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 

Jászság, Nagykunság (AIQ585) 

 

 

1.3 melléklet Víztest adatlap  – 16 – 
 

 

(24,7%), a vízfolyások (39,7%) és a szomszédos vízt estekb ől történ ő utánpótlódás 
(35,6%) egyaránt. A szomszédos víztest csoportokba 74.904 m3/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. 
Az előzőekben említett adatok közül a csapadékból történ ő beszivárgás teljes 
egésze (68.714 m 3/nap) az sp.2.9.1 víztestre, a vízfolyásokból törté nő utánpótlódás 
teljes mennyisége (110.411 m 3/nap) pedig az sp.2.9.2 víztestre esik.  A FAVÖKO-k  
vízigényének 40,8 %-a esik az sp.2.9.1 és 59,2 %-a az sp.2.10.2 víztestre. Az 
sp.2.9.2 víztestb ől a vízkivétel (közvetlen és közvetett együttes) mé rtéke 1355 
m3/nap. 
 
 Az sp.2.9.2 víztest mennyiségi állapota mind a víz mérlegteszt mind pedig a víz-
szintsüllyedési teszt alapján jónak min ősíthet ő.  Meg kell azonban ennél a víztest-
nél is említeni az illegális kútfúrás veszélyeit. A z 1990-2000 közötti id őszakban ez-
rével fúrták vízjogi engedély nélkül a területen (i s) a műszakilag nem megfelel ő 
(palástcementezés nélküli) lakossági cs őkutakat. Ezek a kutak üzemeltetésük so-
rán – különösen belterületen – veszélyforrást jelen tenek, mivel a sokszor szeny-
nyezett talajvizet leszívják a sekély rétegvízadókb a, elszennyezve azok vizét. 
  
A víztest vízadói felszínközeli településük és bizo nyos helyeken a k őzettani felépí-
tés miatt annak ellenére érzékenynek tekinthet ők, hogy a hidrodinamikai jelleg fel-
áramlási típusú. Az elmondottak miatt ivóvízellátás ra nem alkalmasak, de a mé-
lyebben települ ő védett vízadók miatt erre nincs is igény. A vízmin őség a területt ől 
függ ően változó, de a települések alatt, illetve azok kö rnyezetében a kommunális 
szennyvízszikkasztások hatása miatt a nitrát tartal om bizonyos helyeken magas 
lehet. 
A víztest vízadóira a 10-17 oC közötti h őmérséklet tartomány a jellemz ő.  
A talajvízszint terepalatti mélysége területt ől függ ően 1,5-3,5 m között változó, át-
lagosan 2,0-2,5m körülinek adható meg.  
 
 A víztest vízadóinak min őségére Heves környékén az 1500-2000 mg/l körüli átl a-
gos összes oldottanyag tartalom a jellemz ő. Az uralkodó kation a nátrium, a mag-
nézium aránya kevesebb, a kalciumé pedig még kevésb é jelent ős, de nem elha-
nyagolható. Az anionok között az alacsonyabb összes  oldottanyag esetében a 
hidrogénkarbonáté, magasabb ö.o.a esetében pedig a szulfáté a domináns szere-
pe.  Tiszafüred térségében valamivel nagyobb az átl agos összes oldottanyag tarta-
lom (2000-3000 mg/l) és a szulfát valamint a hidrog énkarbonát mellett a klorid je-
lentősége is nagyobb, de lényeges változás nincs az ionö sszetételben. A víztest 
nyugati részén (Jászberény-Jásszentandrás környéke)  hasonló az ionössztétel és 
az oldottanyag mennyisége mint Heves környékén. A v ízadókra elvégzett vízmin ő-
ségi statisztikai vizsgálatok (klorid, nitrát, ammó nia, szulfát,EC) ugyan néhány 
esetben (a minták 5-10 %-ában) mutattak ki veszélye s határérték túllépést (külö-
nösen a nitrát esetében ahol a 32 mintából 5 esetbe n), de ezek területi elterjedése, 
valamint a területhasználattal való összefüggés ala pján a víztest állapota kémiai 
állapota mégis jónak tekinthet ő. A víztest min őségi állapota tehát összességében 
megfelel ő. 
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A fenti – ősvízrajzból ered ő üledékk őzettani adottságokból – egyenesen következ-
nek a víztest vízföldtani adottságai is. 

Az ős Sajó-Hernád üledékei által beborított területeken  a vízadó képesség elvileg a 
legjelent ősebb volna, de a valóság ezt nem támasztja alá. 

A figyel őkutakból kapott hozamok általában 20-40 l/p körül m ozognak, és ugyanitt 
eltérőek a nyugalmi szintek is: Tiszagyenda -1,4 – 3 m, T iszaroff -37, - 3,8 m, 
Tiszaszőlős -1,5 – 3,5 m.  

Érdekességként kell megemlíteni két tiszaörsi kutat , melyek lényegesen nagyobb 
csövekkel, víztermelési céllal jöttek létre, és hoz amuk 120-300 l/p között alakul. Ez 
azért kirívó példa, mint láthattuk, itt kb. 4,5 – 2 9 m között szinte egybefügg ő homok-
sorozat tárolja a talajvizet, így az oldal irányú u tánpótlódásra kiváló lehet őség van. 

A tárolók őzet anyagától függ jórészt a tárolt víz oldott anya g tartalma is. Egy-egy 
esetben az oldott anyag tartalom lehet igen kicsi i s (700 mg/l), de jellemz őbb az 1500 
– 1700 mg/l-es érték, s őt, tiszasz őlősön 4430 – 5210 mg/l-t is mértek. A vizek nátri-
um-hidrogénkarbonátosak, sok bennük a klorid és a s zulfát. 

Az ős Tarna hordalékkúpján is változatos a talajvíztart ók vízadóképessége, normál 
figyel őkút persze itt sem ad több vizet 20-40 l/p-nél. Egy edül Hevesen értek el néha 
ennél jobb eredményt (50 -80 l/p), de itt jó az old al irányú utánpótlás és a cs őátmé-
rők is nagyobbak a szokásosnál (90 mm helyett 140 mm) .  

A nyugalmi szintek -1,5 – 4,5 m között változnak, a z oldott anyag tartalom 440 – 980 
mg/l között alakul. 

A hegyláb közelségéb ől, a jó utánpótlódásból következ ően a vizek itt is kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonátos jelleg űek, meglep ő viszont a szokásosnál jóval 
nagyobb  klorid és  szulfát tartalom.  

Az ős Gyöngyös és Zagyva által feltöltött vidékeken az adottságok némileg hason-
lóak, Pusztamonostoron például a figyel őkutak hozama 10 – 32 l/p között alakul, a 
nyugalmi szintek pedig -1 – 6,2 m között változnak (terepszint magasságtól függ ő-
en). 

A kitermelt vizek oldott anyag tartalma 550 – 600 m g/ l közötti, a vízjelleg kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonátos. 

Jászberényben is 5 – 15 l/p közöttiek a vízhozamok,  meglep ően magasak a mért ol-
dott anyag tartalmak (1560 – 2940 mg/l), viszont ma radt a kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonátos vízjelleg. 

A nyugalmi szintek -2,4 – 4 m között alakulnak, ter epszintt ől függ ően. 

Jászárokszálláson igen vékony a pleisztocén üledéks or, ennél fogva a fels ő-
pleisztocén összlet egésze kb. 11 m vastag. Ez ott ugyan talajvizes szinttájnak mi-
nősül, de Jászberénynél ugyanez a  durvahomok már 40 – 50 m közé süllyed le, és 
lényegében vízm űves szintnek számít, ezért fokozott figyelmet, véde lmet, igényel. 
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A legbels őbb részeken Jászapáti-Jászkisér-Pély-Tiszasüly-Tisz agyenda-Tiszaroff 
környékén az agyagos talajvíztartók jó védelmet adn ak az alattuk lev ő rétegvíz táro-
zóknak, bár az els ő két település környékén alig van ilyen kb. 450 – 6 30 m-ig.  

Az egész víztestre elmondható ugyanakkor, hogy a so k betelepült agyagréteg és a 
homokosabb részek s űrű agyag-homok harmonizációja – mivel megrekeszti vag y 
oldal irányban vezeti el a lejutó csapadékvizeket –  kiváló védelmet ad a lejjebb lev ő 
vízműves szinteknek.  

 

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 

7.2.14. Klorid (Cl-):  NA 

7.2.15. Szulfát (SO42-):  NA 

7.2.16. Nitrát (NO3-):  NA 
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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:  40300015 m3/év 

8.1.2. Szomszédos felszín alatti víztestekből beáramlás:  36134635 m3/év  

 (csoportra vonatkozóan a p.2.9.2, sp.2.9.1 és  p.2 .9.1  víztestekkel együtt) 

8.1.3. Teljes utánpótlódás: 74175300 m3/év 

 (csoportra vonatkozóan az p.2.9.2, sp.2.9.1 és  p. 2.9.1  víztestekkel együtt) 

8.1.4. Evapotranspiráció:  NA 

8.1.5. Szomszédos felszín alatti víztestekbe átáramlás: 27339960 m3/év  

 (csoportra vonatkozóan a p.2.9.2, sp.2.9.1 és  p.2 .9.1  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): 28977715 m3/év (csoportra vonatkozóan a p.2.9.2, sp.2.9.1 és  
p.2.9.1  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: 11030 m3/nap 

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

8.2.4. Felszín alatti víztől függő vizes élőhelyek (FAVÖKO) összes vízigénye: 73240 m3/nap 

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



Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 

Jászság, Nagykunság (AIQ585) 

 

 

1.3 melléklet Víztest adatlap  – 20 – 
 

 

8.3 Vízkivételek a felszín alatti víztestből 

8.3.1. Vízkivétel összesen: 185575 m3/év (2006, FAV_VKJ); 494575 (vízmérlegteszt) 

8.3.2. Vízkivételi objektumok száma: 365 db 

8.3.3. Ivóvíz célú: 0 m3/év 

8.3.4. Ivóvízkivételi objektumok száma: 0 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: 2100 m3/év 

8.3.8. Ipari célú vízkivételi objektumok száma: 3 db 

8.3.9. Bányászati célú: 163970 m3/év 

8.3.10. Bányászati célú vízkivételi objektumok száma: 1 db 

8.3.11. Energetikai célú: 0 m3/év 

8.3.12. Energetikai célú vízkivételi objektumok száma: 0 db 

8.3.13. Öntözés célú: 12100 m3/év 

8.3.14. Öntözés célú vízkivételi objektumok száma: 7 db 

8.3.15. Mezőgazgasági egyéb célú: 4405 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 

8.5.2. Nitrátérzékeny területek nagysága: NA 

8.5.3. Felszín alatti víztől függő élőhelyek területe:  NA 
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8.5.4. Gyógy- és termálfürdők száma:  NA 

8.6 Mennyiségi kockázat 

8.6.1. Vízkivételek és a hasznosítható készlet összehasonlítása alapján:  

8.6.2. Monitoring adatok vagy szakértői becslés alapján: 

8.6.3. Mennyiségi kockázat oka: 

8.7 Kémiai kockázat 

8.7.1. Számítások alapján, diffúz szennyező-forrásokból származó nitrát esetén:  

8.7.2. Monitoring adatok vagy szakértői becslés alapján, diffúz szennyezőforrásokból származó 
nitrát esetén:  

8.7.3. Jelentős diffúz szennyezőforrások típusai:  

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:  

8.8 Hőmérsékleti problémák 

8.8.1. Hőmérséklet csökkenés termálvizek esetén:  


