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Vizsgált terület bemutatása 

- Duna-Tisza közi Hátság 
  vízhiányos ökológiai 
  állapotának javítása 
  érdekében készített 
  vízkészlet gazdálkodási 
  projekt előkészítési 
  dokumentáció 

- Tisztított szennyvíz 
  kihelyezés Ócsától K-re 
  (Elvi vízjogi engedély 

   Lokális vízpótlás 

   3 szennyvíztisztító telep) 

 

- Duna-Tisza köze Ény-i 
  része 

- Pesti hordalékkúp síkság 
  Csepeli-sík 

- Ócsai TK  

   - tőzeg, turjánok, úszóláp 

      növény- és madárvilág 

    - 500-600 méterre a 
      tisztított szennyvíz 
      kihelyezés területe 



Vizsgált terület felszíni földtani térképe 

(MÁFI, 2005) 

Tisztított szennyvíz 

kihelyezés területe: 

- Újholocén mésziszap (lQh2
mi) 

- Felső-pleisztocén löszös 

homok (eQp3
lh) 

 

Tisztított szennyvíz 

vezeték nyomvonala: 

- Újholocén mésziszap (lQh2
mi) 

- Felső-pleisztocén löszös 

homok (eQp3
lh) 

- Felső-pleisztocén homok 

(eQp3
h) 

- Felső-pleisztocén 

fluvioeolikus homok (feQp3
h) 

- Újholocén tőzeg (lQh2
to) 

- Óholocén aleurit (fQh1
al) 

- Holocén futóhomok (eQhh) 
 

 
 

 
 



Felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek 
(219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) 

- Tisztított szennyvíz 

kihelyezés területe: 

  Érzékeny terület, ahol a 

  csapadékból származó 

  utánpótlódás sokévi átlagos 

  értéke meghaladja a  

  20 mm/évet 

 

- Tisztított szennyvíz 

vezeték nyomvonala: 

  Érzékeny terület, ahol a 

  csapadékból származó 

  utánpótlódás sokévi átlagos 

  értéke meghaladja a  

  20 mm/évet 

  Érzékeny terület, ahol a 

  porózus fő vízadó 

  képződmény teteje a felszín 

  alatt 100 m-en belül található 

 
- Fokozottan érzékeny terület 
  (Nemzetközi vadvizek) 



NATURA 2000 területek a vizsgált területen 

 

- Ócsai Tájvédelmi Körzet 

   NATURA2000 terület 

 

- Tisztított szennyvíz 

   kihelyezés területe  

   500-600 méter 

   távolságra van 

   NATURA2000 területtől 



Vizsgált terület belvíz-veszélyeztettségi térképe 

Belvíz-veszélyeztetettségi 

kategóriák: 

  I. Belvízzel nem, vagy alig 

     veszélyeztetett 

 II. Belvízzel mérsékelten 

     veszélyeztetett 

III. Belvízzel közepesen 

     veszélyeztetett 

IV. Belvízzel erősen  

     veszélyeztetett 

 

- Tisztított szennyvíz 

kihelyezés területén: 

    I. kategória 

   

- Tisztított szennyvíz 

vezeték nyomvonala: 

   I. kategória 

  II. kategória 

(Pálfai, 2000) 



Genetikus talajtípusok a vizsgált területen 

(MTA ATK TAKI, 1991) 

 

- Tisztított szennyvíz 

kihelyezés területén: 

   Réti talaj 

   Humuszos homok talaj 

   

- Tisztított szennyvíz 

vezeték nyomvonala: 

   Humuszos homok talaj    
   Lápos réti talaj 



Vízgazdálkodási talajtulajdonságok a vizsgált területen 

 

- Tisztított szennyvíz 

kihelyezés területén: 

    Igen nagy víznyelésű és 

    vízvezető-képességű 

    vízgazdálkodású talaj 

   

- Tisztított szennyvíz 

vezeték nyomvonala: 

    Igen nagy víznyelésű és 

    vízvezető-képességű 

    vízgazdálkodású talaj 

    Nagy víznyelésű és 

    vízvezető-képességű 

    vízgazdálkodású talaj 

(MTA ATK TAKI, 1991) 



Talajvíz mélysége a vizsgált területen (0-8 m) 

 

- Tisztított szennyvíz 

kihelyezés területén: 

     1-2 méter 

 (K: 2-4 méter; 4-8 méter 

  D: 0-1 méter) 

 

- Tisztított szennyvíz 

vezeték nyomvonala: 

    1-2 méter, 2-4 méter 

 

(MFGI weben elérhető 
térképe alapján) 



Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modell felépítése 

 

- Modell területe: 

     19 x 20 km 

 

- Földtani felépítés:  

  177 db kút VFN alapján 

szelvény 



Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modell felépítése 

- 10 réteg  

- Ócsai TK: felszínhez közel agyagos réteg (vizenyős terület) 

- Tisztított szennyvíz kihelyezésének helye: homokos, kavicsos réteg 



Törzshálózati talajvíz monitoring kutak a modell területen 

 

- 11 db törzshálózati 

talajvíz monitoring kút 



Törzshálózati talajvíz monitoring kutak vízszint idősora  
(1960-2016) 
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Dátum 

Ócsa 1111 Alsónémedi 4355

Felsőpakony 1110 Inárcs 4221

Csévharaszt-Gombospuszta 4332



Törzshálózati talajvíz monitoring kutak vízszint idősora  
(1960-2016) 
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Dátum 

Ócsa 1108 Ócsa 1109 Ócsa 4223 Dabas 4057 Dabas 4357 Bugyi 4058



Talajvízszint térkép 

 

- Törzshálózati talajvíz 

   kutak vízszint adatai 

   [mBf] 

 

- Áramlási irány: DNy 



Rétegvízszint térkép 

 

- 50-100 méter 

   szűrőközép szintű kutak 

 

- Áramlási irány: DNy 

 

- Negatív nyomásgradiens, 

  mélyebb rétegek irányába 

  történő áramlás 



Kibocsátott tisztított szennyvíz mennyisége (2010-2014) és a 
tervezett tározó kapacitása 

Tisztított szennyvíz kihelyezés területe: 

     Tározó: 25 ha, 4 méter mély, fóliával bélelt (öntözési idényen kívül) 

                   térfogata: 1 000 000 m3 

Szennyvíztelepek 
Kibocsátott tisztított 

szennyvíz befogadó 

Kibocsátott tisztított szennyvíz mennyiség [m3/év] 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dunavarsány 
Nyárfás öntözés 

(Duna-Tisza csatorna) 
586 000 596 100 928 400 891 490 634 490 891 330 

Dunaharaszti Duna-Tisza csatorna 1 504 000 1 548 000 - 1 369 100 1 414 080 1 329 400 

Alsónémedi Duna-Tisza csatorna 197 000 200 000 201 200 199 200 199 200 201 000 

Összesített: 2 287 000 2 344 100 - 2 459 790 2 247 770 2 421 730 

Átlag (2009-2014): 2 352 078 

Víziközmű-online adatfeldolgozó rendszer (adatszolgáltatás 288/2009. (XII.15.) Korm. rendelet) 

Kibocsátott tisztított szennyvíz mennyisége: 1 063 268 m3 

     (öntözési idényen kívül - 165 nap) 

 

0,15 m3/s (~ 4 M m3/év) csúcsvíz hozam emelhető fel a 3 tisztító telepről a tervezett öntöző telepre 



Felszín alatti sekély víztestek a VGT2 alapján a vizsgált területen 

(Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről  szóló 1155/2016. (III.31.) Korm. határozat) 

Víztest neve 
Kémiai állapot 

VGT1 VGT2 

sp.1.13.1 Duna bal parti 

vízgyűjtő – Vác-Budapest 
gyenge gyenge 

sp.1.14.2 Duna-Tisza köze 

– Duna-völgy északi rész 
jó gyenge 

sp.1.14.1 Duna-Tisza közi 

hátság – Duna-vízgyűjtő 

északi rész 

jó gyenge 



Felszín alatti porózus víztestek a VGT2 alapján a vizsgált területen 

(Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről  szóló 1155/2016. (III.31.) Korm. határozat) 

 

Víztest neve 
Kémiai állapot 

VGT1 VGT2 

p.1.14.1 Duna-Tisza közi 

hátság – Duna-vízgyűjtő 

északi rész 

jó jó 

p.1.14.2 Duna-Tisza köze 

– Duna-völgy északi rész 
jó jó 



Összefoglalás 

 Talajvíz mélysége 1-2 méterben húzódik a tervezett tisztított 
szennyvíz kihelyezés területén  

 Negatív nyomásgradiens, lefelé történő áramlás 

 A tisztított szennyvíz kiöntözés módja, hasznosítása nem tisztázott 
(terület használat) 

 A tervezett tározó térfogata valószínűleg nem elegendő a tisztított 
szennyvíz öntözési idényen kívüli befogadására az utóbbi évek 
kibocsátott tisztított vízmennyiség adatok alapján 

 Potenciális területek kijelölése részletes hidrogeológiai vizsgálatok 
alapján 

 

 Kérdések:  

• Lokális vízpótlás szükséges a kijelölt területen? 

• Tisztított szennyvíz kihelyezhető gyenge kémiai állapotú 
víztestre? 

 Ha igen, akkor milyen tisztítási technológia és feltételek mellett? 



Köszönöm a figyelmet! 


