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1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 

1.1. A víztest neve: Német-ér 

1.2. A víztest VOR kódja: AEP843 

1.3. A víztestet alkotó vízfolyás (ok) neve: Német-ér 

1.4. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírás: 26 Mesterséges  

 hasonló típus: 16 síkvidéki - meszes - közepes-finom - kicsi és ki s esésű vízgyűjtőjű 
csatorna 

1.5. Víztest kategóriája: mesterséges  

1.6. A vizsgált víztest határai (km): 0+000-12+554 

1.7. A víztest befogadója (víztest név, fkm): Hortobágy-Berettyó 78,000 

1.8. Alegység kódja, neve: 2-18 Nagykunság 

1.9. Részvízgyűjtő kódja, neve: 2 Tisza 

1.10. Közvetlenül a víztesthez tartozó vízgyűjtő kiterjedése (km2): 55,86 

1.11. A víztest zárószelvénye fölötti teljes vízgyűjtő kiterjedése (km2): 55,86 

1.12. Közvetlenül a víztesthez tartozó vízgyűjtő rövid, szöveges jellemzése: 

A vízgy űjtő terület alakja nyújtott, két öblözetb ől áll. Jellemz ően mesterséges, egyenes 
nyomvonalú létesítményekkel határolt. A vízgy űjtő terület domborzata uralkodóan sík, kis 
mértékben É-D-i lejtés ű, a terepesés átlagosan 10-20 cm/km. A déli és kele ti része mély fek-
vésű, belvízérzékeny. A vízgy űjtő terület magassági tartománya 84,40-89,80 mBf közöt ti. 

A vízgy űjtő terület lefolyási viszonyait els ősorban a mez őgazdasági táblák m űvelési ága és 
az alkalmazott agrotechnika határozza meg. A Német- ér vízgy űjtő területér ől gravitációsan 
vezeti le a belvizeket a Hortobágy-Berettyóba, a be lvízcsatorna a Hortobágyi belvízrendszer 
főgyűjtője. A kiépített vízrendezési m űvek üzemeltetésével a terület lefolyási viszonyai b efo-
lyásolhatóak. 

Kunmadaras, Berekfürd ő belterülete, valamint közvetlen külterülete a Dr. Pálfai Imre által 
készített belvíz veszélyeztetettségi mutató alapján  a közepesen, illetve er ősen belvíz-
veszélyeztetett kategóriába tartozik.  

A mezőgazdasági területen az agyag, agyagos vályog talajo k a jellemz őek a berekfürd ői 
magaslat kivételéve, itt a homokos talajok domináln ak. Ezen talajok általában rossz vízgaz-
dálkodásúak és rossz term őképesség űek. A főbb belvízcsatornák mentén (Német-ér, C-3. 
csatorna) a rendkívül szikes talajok dominálnak. A táj természetes növénytakarója a pusztai 
cserjék, f űfélék. A területen a szántó, és rét-legel ő művelési ág a jellemz ő. 
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A Német-ér vonatkozó jogszabály szerint id őszakos vízfolyás. Vízjárását mindenkor a 
hidrometeorológiai viszonyok határozzák meg. 

Az 1800-as években, a mélyebb vonulatokban összegyü lekező ár- és belvíz csak igen hosz-
szú id ő alatt tudott levonulni a területr ől. A Tisza – szabályozása el őtt – ezt a területet is 
rendszeresen elöntötte. A Német-ér mesterségesen lé trehozott szakaszokból áll. Az üzemi, 
üzemközi vízrendezési m űveket megfelel ő csatornas űrűséggel és kapacitással a mez őgaz-
dasági igények (1970-1980) figyelembevételével, lej tés irányában a befogadóra építették ki. 
A fajlagos csatornas űrűség a területen 1,0 km/km 2; a síkvidéki jelleg és a mez őgazdasági 
igény miatt nagy csatornas űrűség jellemz ő. 

1.13. Érintett települések felsorolása: Berekfürd ő, Karcag, Kunmadaras 

1.14. Érintett felszín alatti víztestek: 

Felszín alatti víztest típusa Név Kódszám 

Sekély porózus  Jászság, Nagykunság sp.2.9.2 

Porózus hideg Jászság, Nagykunság p.2.9.2 

Porózus termál  Észak-Alföld pt.2.2 

Porózus termál  Északkelet-Alföld pt.2.4 
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1.15. Térképi ábrázolás: 

 

 

2 HIDROLÓGIAI JELLEMZŐK 

2.1. Vízszintingadozás: 100 cm  

Állomás LKV LNV 

szelvényszám (km) (cm) 

0+000 80 180 

2.2. Vízhozam:  

Állomás LKQ KÖQ LNQ KKQ KNQ 

szelvényszám (km) (m3/s) 

0+000 0,0 0,5 4,3 NA NA 
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2.3. Mesterséges vízkormányzások esetén jellemző vízforgalom: 

A torkolati tiltó nyitva tartandó mindaddig, míg a hullámtéri oldalon a vízszint alacsonyabb 
és áradás nem várható. 

A Német-ér bal partján helyezkedik el a Nagyiváni v észtározó, mely ideiglenes árvíztározási 
célt szolgál. A Hortobágy-Berettyó Ágotai elzárása esetén töltésátvágással, valamint a táro-
zó 4. sz. műtárgyának (a belvízcsatorna 4+700 km szelvényében t alálható tiltó) egyidej ű nyi-
tásával a Német-éren keresztül biztosítható a tároz ó feltöltése. 

Tartós árvízi tározás, illetve súlyos belvízi helyz et esetén a 6+500 km szelvénybe mobil szi-
vattyú telepítése szükséges a Német-ér vízszintjéne k biztosításához, a jobb parti töltés 
meghágásának kivédésére. A tározó területe 6 500 ha . Tározható vízmennyiség: 64 millió m 3. 
A tározó a „karcagi és a madarasi üll ők” mentesítése után csapolható le a Német-ér 
4+700-as szelvényben lév ő tiltó nyitásával. 

2.4. Vízsebesség LKQ és KÖQ idején: 

Állomás Szelvény középsebesség 

LKQ KÖQ szelvényszám (km) 

(m/s) 

0+000 0,00-0,02 0,02-0,1 

2.5. Vízszintesés (cm/km): 2,6-3,4 

2.6. Vízmélység KKV, KÖV és KNV esetén: 

 Átlagos vízmélység 

KKV KÖV KNV Szelvényszám 
(km-km) (cm) 

0+000–3+300 80 150 180 

3+300–9+000 70 120 160 

9+000–12+554 40 90 130 

2.7. Befogadó duzzasztó hatása: 

A befogadó magas vízállásának visszaduzzasztó hatás a 0,8-1,0 m, a visszahatása 12 km 
hosszon érezhet ő. 

2.8. Vízjárás:  

A vízjárás mesterséges hatásra állandó. A torkolati  műtárgy id őnkénti vízleeresztést biztosít, 
így ez a visszaduzzasztás visszahat az egész csator na hosszában a vízforgalomra. 
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3 HIDROMORFOLÓGIAI JELLEMZŐK 

3.1 Mederviszonyok 

Meder alakja Víztestet 
alkotó 
vízfolyás 
neve 

Szakasz 
(km-km) engedé-

lyezett 
tényle-

ges 

Meder 
anyaga 

Kisvízi 
meder 
széles-

sége (m) 

Középví-
zi meder 
széles-

sége (m) 

Meder-
esés 

(cm/km) 

Német-ér 0+000–3+300 csésze csésze agyag 9 15 0 

Német-ér 3+300–9+000 csésze csésze agyag 7 10 2,5 

Német-ér 9+000–12+554 csésze csésze agyag 10 13 2,5 

3.1.1. Terep lejtési viszonyai (‰): NR 

3.1.2. Meder folytonossága: nem  

3.1.3. Magaspart: NR 

3.1.4. Hordalék szemcsemérete, hozama: 

 lebegtetett hordalék átlagos szemcseméret: NA 

 lebegtetett hordalék hozama: 0,05-0,1 kg/m 3 

 görgetett hordalék: NR 

3.1.5. Üledék vastagsága (cm): 10-20 

3.1.6. Mederfeltöltődés (cm/év): 5 

3.1.7. Medersüllyedés: nem  

3.1.8. Meder kanyargóssága (a tényleges hossz / végpontok között távolság): 12,55 km / 11 km 
= 1,14 

3.1.9. Meder benőttsége: 

Víztestet alkotó 

vízfolyás neve 

Szakasz (km-km) Meder  

benőttsége (%) 

A mederben lévő 

növényzet fajtája 

Német-ér  20 hínár 
Német-ér 0+000–6+000 30 sás-nád 
Német-ér 6+000–12+554 80 sás-nád 
Német-ér  0 fa, cserje 

 

3.2 Hullámtér, parti sáv jellemzése 

3.2.1. Hullámtér szélessége: nincs hullámtér  

3.2.2. Használat jellege: A parti sávot a vízfolyás medrével együtt tartják f enn.  

3.2.3. Parti sávot jellemző növényzet típusa: A teljes zonáció a víztest hosszának 5%-ában 
van jelen. 
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 gyomtársulás 90%, nádas-gyékényes 70%, fás vegetác ió 5% 

3.2.4. Fenntartás gyakorisága:  

Éves rendszeresség ű növényirtás jellemz ő. 

 

 

1. kép: Német-ér 2+500 km szelvénye  

 

2. kép: Német-ér 6+500 km szelvénye  



Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 

Német-ér (AEP843) 

 

 

1-3. melléklet Víztest adatlap  – 7 – 
 

 

4 AZ EMBERI TEVÉKENYSÉG HATÁSAI 

4.1 Vízhasználatok, vízforgalom (2006. évre vonatkozóan) 

4.1.1. Vízkivétel, vízátvezetés: 

Vízfolyás 

neve 

Vízkivétel / 

vízátvezetés 

helye 

EOVy EOVx Engedélyes 

megnevezése 

Vízkivétel / 

vízátvezetés 

célja 

Időszakos-

ság 

Engedé-

lyezett 

vízsugár 

(l/s) 

Engedélye-

zett vízmeny-

nyiség 

(m3/év) 

Tényleges 

vízmeny-

nyiség 

(m3/év) 

Vizikönyvi 

szám 

Német-ér  bp 4+700 796850 231598 Csukás-ér (leürítő) vízátvezetés igen 500 15 768 000 0 NA 

Német-ér bp 12+554 788434 231029 
N-15. öntözőcsatorna – nem 

üzemel 
öntözés igen    NA 

 
vízkivétel helye:  vízkivétel célja:  
szelvényszám megadása (km) és - ivóvíz - halastó/horgásztó 

- bp = bal part - természetvédelem - energiacélú 
- jp = jobb part megjelölése - öntözés - vízátvezetés 

 - ipar - rekreáció 
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4.1.2. Vízbevezetés: 

Vízfolyás 

neve 

Vízbevezetés 

helye 

EOVy EOVx Engedélyes megnevezése Bevezetett 

víz jellege 

Idősza-

kosság 

Engedélyezett 

vízmennyiség 

(m3/év) 

Tényleges víz-

mennyiség 

(m3/év) 

vízikönyvi

szám 

Német-ér bp 4+700 796850 231598 Csukás-ér (leürítő) bv igen 630 720 0 NA 

Német-ér bp 9+550 792282 232344 C-3 csatorna bv igen 630 720 630 720 HB/1321 

Német-ér bp 12+554 788434 231029 Üllőlaposi-I-8-1-c cs. 
bv, bcsv 

igen 68 117 760 1 547 500 
HB/1293 

(HB/1744) 

Német-ér 

(Üllőlaposi-I-8-

1-c cs.) 

(jp 3+600) (786792) (228091) Berekfürdő szvt. k szv nem (182 500) (150 015) HB/1232 

Német-ér 

(Üllőlaposi-I-8-

1-d cs.) 

(bp 7+071) (783758) (233262) Kunmadarasi szvt. k szv nem (584 000) (43 100) HB/1248 

 

vízbevezetés helye: szelvényszám megadása (km) és bevezetett víz jellege: 
- bp = bal part - bv = belvíz 
- jp = jobb part   megjelölés - k szv = kommunális szennyvíz (tisztított/ tisztítatlan) 

 - i szv  = ipari szennyvíz (tisztított/ tisztítatlan) 
 - hv = használt víz  (halastó, rizsföld, strandfürdő, ipari használtvíz) 
 - é.v. = élővíz 
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4.2 Hidromorfológiai beavatkozások 

4.2.1. Tározók: 

Tározó 

neve 

Víztestet 

alkotó 

vízfolyás 

neve 

Elzárás 

helye 

(km) 

Típusa Felület 

(ha) 

üzemi, 

árvízi 

Térfogat 

(m3) 

üzemi, 

árvízi 

Tározás 

célja 

Duz-

zasztás 

nagy-

sága 

(cm) 

Feltöltés, 

vízpótlás 

módja 

Nagyiváni 

vésztározó 
Német-ér bp 4+700 oldaltározó 6500 64 000 000 

árhullámcsúcs 

csökkentés 
- gravitációs 

4.2.2. Keresztező műtárgyak: 

Vízfolyás Helye 

(km) 

EOVy EOVx Típusa Célja Átjárható-

ság 

Duzzasz-

tás nagy-

sága (cm) 

Német-ér 0+000 799354 227984 zsilip vízkormányzás igen - 

Német-ér 3+130 798169 231163 zsilip vízkormányzás igen - 

Német-ér 10+440 791120 231922 áteresz közlekedés igen - 

 

 

3. kép: Német-ér 3+130 km szelvénye (2T m űtárgy)  

 

4.2.3. Mederrendezés: nincs a víztesten 

4.2.4. Partvédelem: nincs a víztesten 
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4.2.5. Töltések, depóniák: töltések 

Vízfolyás Hely (km-km, jp/ bp) Elhelyezkedése 

(partéltől való távolság, 

m) 

Magassága (m) 

Német-ér 
jobb part 

0+000–3+300 
0 0,4-2,5 

Német-ér 
jobb és bal part 

3+300–12+400 
0 0,4-1,5 

4.2.6. Mederszabályozás: nincs a víztesten  

4.2.7. Mederkotrás 

Vízfolyás Hely (km-km) Célja Gyakoriság 

Német-ér 0+000–3+300 vízlevezető-képesség 

fenntartása 

évente 

4.2.8. Összefoglaló értékelés 

Megállapított hidromorfológiai kockázatosság: NR (m esterséges) 

 

4.3 Pontszerű szennyezőforrások számbavétele 

Terhelés (kg/év) 
Sor-

szám 

Víztestet 

alkotó 

vízfolyás neve 

Forrás 

helye 

(km) 

EOVy EOVx 
Mennyiség 

(m³/d) 

Jel-

leg 

Tisz-

títás 
KOIps BOI5 öN öP 

1 
Német-ér 
(Üllőlaposi- 
I-8-1-c cs.) 

bp 12+554 231029 788434 411 K B 8712 601 1832 646 

2 
Német-ér 
(Üllőlaposi- 
I-8-1-d cs.) 

bp 12+554 231029 788434 118 K B 4741 905 1746 487 

 

jellege: K = kommunális 
 I = ipari 
 M= mezőgazdasági 
 
tisztítás: Tn = tisztítatlan 
 M = csak mechanikailag tisztított 
 B = biológiailag is tisztított 
 H = harmadlagosan is tisztított (tápanyag-eltávolítás) 
 

1. Berekfürd ő települési szennyvíztisztító (Berekfürd ő Községi Önkormányzat TESZ, 
HB/1232) 

2. Kunmaradas települési szennyvíztisztító (Kunmada ras Nagyközségi Önkormányzat 
Madarasi TBSZSZ, HB/1248) 
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4.4 Diffúz szennyezőforrások számbavétele, a területhasználat bemutatása 

Diffúz szennyező hatások: NA 

 

4.5 Egyéb emberi hatások számbavétele 

4.5.1. Mederbeli vízhasználatok, hasznosítás: 

A víztestet alkotó 

vízfolyás neve 

Hely (km-km) EOV(x,y) kezdő EOV(x,y) vég Hasznosítás 

Német-ér 0+000–12+554   halászati 

4.5.2. Üzemi vízminőségi kárelhárítási tervek számbavétele 

Víztestet 

alkotó vízfo-

lyás neve 

potenciális 

forrás helye 

(jp/bp km) 

EOVy EOVx Üzem megnevezése Iparági 

besorolás 

Német-ér bp 12+554 786895 228039 
Települési szennyvíztisztító (Be-

rekfürdő) 
szennyvíztisztító 

Német-ér bp 12+554 783776 233427 
Települési szennyvíztisztító 

(Kunmadaras) 
szennyvíztisztító 

 


