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1. Bevezetés 

2010-ben a rendkívüli időjárási viszonyok következtében a Zagyva vízgyűjtőjére a sokévi 

átlagot 65%-kal meghaladó csapadékmennyiség érkezett, ami május-júniusban több 

rendkívüli árhullámot váltott ki. A tapasztalatok azt mutatták, hogy a védekezés adatigényét 

jelenleg biztosító vízrajzi monitoring áttekintése, értékelése, az esetleges fejlesztések, 

fejlesztési irányok meghatározása aktuális feladattá vált. Az adatok elemzése alapján a 

további fejlesztések célterülete elsősorban a Zagyva Szentlőrinckáta vízmérce-szelvény 

fölötti, zömmel domb- és hegyvidéki részvízgyűjtője lehet. A vizsgálatok szempontjából 

kedvező körülmény, hogy a Zagyva-Tarna vízgyűjtőjének csaknem egésze Magyarország 

területén helyezkedik el. 

Az árhullámok levonulásának elemzése, a vízállás-vízhozam összefüggések időbeli alakulása 

a meteorológiai események mellett rámutattak a vízgyűjtő és a meder pillanatnyi 

állapotjellemzői ismertségének fontosságára, ami az árvédekezés sikerességében meghatározó 

lehet. A korábbi és a 2010. évi árhullámok elemzésének eredményei alapján megállapítható 

volt, hogy a rövidtávú, csaknem azonnali fejlesztések mellett a jövőbeli feladatokat rövid-, 

közép- és hosszú távon meghatározott terv szerint, komplex vízgyűjtőfeltárás eredményeire 

támaszkodva, a klímaváltozás térségben feltételezett hatásait is figyelembe vevő komplex 

fejlesztések keretében lehet és kell megoldani. 

Ez a dolgozat a megkezdett munka eddig elvégzett egyes részleteit, első eredményeit mutatja 

be. Terveink szerint a meglehetősen időigényes adatelőkésztést követően végzett 

számításokat, illetve azok eredményét a következő dolgozatban összegezzük majd. 

 

2. A Zagyva vízgyűjtőjének természeti képe 

A Zagyva-patak az Északi-magyarországi Középhegység részét képező Medves-hegy déli 

lejtőjén Zagyvaróna határában, mintegy 540 méter tengerszint felett magasságban ered. Az 

Alföldre érve Jászjákóhalma határában legjelentősebb mellékfolyóját a Tarnát felvéve 

folytatja útját, majd Szolnoknál a Tisza 334,4 fkm-szelvényben torkollik a Kárpát-medence 

második legnagyobb folyójába. A forrástól a torkolatig 179,4 km hosszúságú Zagyva teljes 

egészében hazai vízfolyásnak tekinthető. Vízgyűjtőjének alig egy ezreléke (4,7 km
2
) határon 

túli terület, ami árvízvédelmi szempontból igen kedvező. A Zagyva-Tarna rendszer 

vízgyűjtőjének elhelyezkedését és vízrajzi elemeit az 1. ábra szemlélteti. 

(A vízgyűjtő teljes területe 5677 km
2
, ami vízügyi igazgatási szempontból három részre 

osztott. Nyugati része a Közép-Duna völgyi Vízügyi Igazgatósághoz (46%), keleti része az 

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatósághoz (35%), a déli része pedig a Közép-Tisza vidéki 
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Vízügyi Igazgatósághoz (19%) tartozik. (Zagyva-Tarna vízrendszer árvízvédelmi fejlesztése, 

2011.)) 

A Zagyva szentlőrinckátai vízmérce-szelvényéhez (87,826 fkm) tartozó részvízgyűjtő 1954 

km
2 

kiterjedésű. (A dolgozat további részében: felső-vízgyűjtő.) 

Az 1. ábrán a baloldali ábrarész térképén a sötétkék szín a jelentősebb patakokat, a világoskék 

pedig a kisebb mellékvizeket jelöli. A Zagyva teljes vízfolyás-fáját a forrásvidéktől az 

Egyesült-Tápió torkolatáig az 5. ábra mutatja be.  

 

1. ábra: A Zagyva-Tarna rendszer vízgyűjtője és vízrajza 

Az átlagosan 247 m tengerszint feletti magasságú vízgyűjtő legmagasabb pontja (mely 

egyben az ország legmagasabb pontja is) a Kékes: 1014 m; a legalacsonyabb pontja pedig a 

vízfolyás torkolati szelvényében található, magassága 89 m. 

Az orográfiai jellemzők alapján a lejtési viszonyok is jelentős különbségeket mutatnak a 

vízgyűjtőn: a 0%-os lejtéstől egészen a hegyvidéki 25%-os lejtésig. A vízgyűjtő területének 

meghatározó része (66%) 200 m alatti síkvidék, 32%-a 200-600 m közötti dombvidéki terület, 

mindössze 2% magasabb 600 m-nél (Int. hiv. 1.). 

A domborzati viszonyoktól függvényében a meder esése sem egyenletes; a folyó 

szakaszjellege alapján részekre bontható. Esése a hegyvidéki szakaszon 16,7 m/km, a 

dombvidéken 1,7 m/km., az Alföld peremén (Jászberény-Hatvan között) 0,64 m/km, a Tarna 

beömléséig 0,12 m/km. (VIZITERV, 2000.) 

 

2.1 Domborzati és földtani viszonyok 

A domborzati és orográfiai szempontból változatos vízgyűjtő adottságát, vízrajzi jellemzőit 

alapvetően két középtáj, az Észak-magyarországi Középhegység részét képező Cserhát és a 

Mátra határozza meg. A vízgyűjtő északi része – a névadó patakok forrásvidéke – a Medves-

vidék – tájföldrajzi besorolás szerint az Észak-magyarországi kismedencék egyike. 

A Cserhát az Észak-magyarországi Középhegység nyugati, jelentős kiterjedésű, az Ipoly 

völgye, a Börzsöny, a Pesti hordalékkúp-síkság, az Alföld, a Mátra és a Medves-vidék által 

határolt változatos földtani felépítésű, nagyon tagolt felszínű, több egységre felosztható 

dombsági és középhegységi terület. Nyugati részét az oligocén homokos, agyagos üledékekbe 
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ágyazódott karsztos, mezozoós rögök építik fel. középső részén az andezit breccsa- és 

lávatakarók, a felszínen pedig kipreparálódott vulkáni telérek helyezkednek el. Északi és 

északkeleti részét az erózió megfosztotta vulkáni takarójától, jelenleg letarolt dombság. Déli 

és délkeleti része neogén üledékek pleisztocén szoliflukciós vályoggal és lösszel takart 

hullámos felszínű dombsága. Tájföldrajzi sajátosságai és az áttekintés léptéke alapján több 

részterületet is elkülönítettek. Bulla Központi-, Kopasz-, Nyugati- és Déli-Cserhát területi 

felbontást alkalmazott (Bulla, 1962.). Később, a felbontás területi finomítása után 12 kistáj 

azonosítására került sor (Dövényi (szerk.), 2010.) 

A Karancs és a Medves kis kiterjedésű hegység a vízgyűjtő északi peremén, az Ipoly és a 

Zagyva vízválasztóján, ami egyben a Duna és a Tisza vízválasztójának egy rövid szakasza is. 

A hegység nagyobb részét erősen erodált andezitlakkolit alkotja, melynek keleti oldalához 

felső és alsó oligocén és alsó miocén üledékekre települt felső pliocén bazaltláva takarói, 

illetve különböző típusú romvulkánok kapcsolódnak. A Medves vékony bazalttakaróját 

törések szabdalták fel, de megfigyelhetők a fagyjelenségek nyomai, továbbá a patakok eróziós 

munkájának eredményeként létrejött regressziós völgyek is. A Karancs és a Medves 

előterében a kiemelt helyzetű, oligocén-miocén üledékekből felépülő dombság felszínét 

korráziós és eróziós völgyek tagolják. 

A vízgyűjtő a domborzati szempontból meghatározó eleme a vízgyűjtő északi harmadában 

kúpszerűen kiemelkedő Mátra, amelyről sugarasan futnak szét a patakok a Zagyva és a Tarna 

felé. 

A Mátra a Kárpátok belső miocén vulkáni koszorújának a tagja. A Cserháttól a fiatal, 

tektonikus Zagyva-árok, kelet felé a Bükktől a Tarna völgye választja el. Félkörívű nyugati 

gerince a Nyugati-Mátra, egyenes gerincű keleti része pedig a Keleti-Mátra. A Mátra fő 

tömegét középső miocén (kárpáti és bádeni) piroxénandezit-láva, andezittufa és 

agglomerátum váltakozásából álló, közel ezer méter vastag kőzetösszlet alkotja. A 

pleisztocénben intenzív volt a Mátra lepusztulása, a rétegvulkáni kőzettömeg jelentős része 

lepusztult, emiatt ma az egykori vulkáni összletből sok helyen csupán a legellenállóbb 

andezittömzsök, -telérek, kürtőkitöltések láthatók a felszínen (Dávid Á., 2011.). 

A Mátra hegység lábánál, a Tarna folyó mentén húzódik a darnói törésvonal, melytől 

nyugatra elhelyezkedő idős (triász) képződmények a kéregmozgások következtében 

lesüllyedtek. (Ezeket a triász képződményeket a recski érckutató fúrások tártak fel.) A Recski- 

és a Ceredi-Tarna összefolyásánál felszíni kibúvásban kréta képződmények (diabáz, gabbró) 

valamint vulkáni hatás következtében összetöredezett és kiemelt agyagpala rétegek láthatók. 

Az oligocén korban megkezdődött az agyagos homok, homokos agyag üledék 

felhalmozódása. Ezek az 1200-1500 m vastagságot is elérő összletek, a vízgyűjtő északi 

részén, a felszínen is nagy kiterjedésben megtalálhatók. Az oligocén végén a terület 

kiemelkedett, majd később a miocénben a tenger ismét előrenyomult, amit az általa 

felhalmozott kavics igazol. A tenger elmocsarasodása során képződtek az agyag- és 

homokrétegek közé ékelődött széntelepek. A széntelepek fölött helyenként 100 m-es 

vastagságot is elérő középső riolittufa szintek alakultak ki. (VGT2, 2-10 Zagyva Alegységi 

terv 2016.) A miocén végén a Mátra déli része megsüllyedt. A déli, eróziós völgyekkel 

szabdalt hegylábi térszíneken, a hegység pusztulásából származó kavics és törmelékkúp 

halmozódott fel (VIZITERV, 2000.). 

A vízgyűjtő déli, alföldi térszínein a Mátra előterének törmeléklejtője nem egyenletesen 

ereszkedik le a Tiszáig, hanem egy észak-dél irányú hossztengely mentén a Zagyvának a 

Tiszától egy teknőszerűen elkülönülő kis medencéje alakult ki, amely a Zagyvát valamint 

annak jobboldalán folyó vizeket keletre, a Tarnát és a vele eredetileg konzekvensen délre futó 
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vizeket nyugatra terelte be a táj vízrajzi központjába Jászberény és Jákóhalma irányába. A 

Zagyva alföldi medencéje külön vízrajzi egységet alkot. (Fodor, 1935.)  

Orográfiai szempontból a vízgyűjtő további sajátossága, hogy a Zagyva felső vízgyűjtőjét 

délkelettől (Tápió-vidék) a Nyugat-Mátra déli magaslati pontjáig karélyszerűen alacsonyabb-

magasabb csúcsok vigyázzák. Északon a Medves-vidék magaslata a Salgó (625 m), keleten 

pedig a legmagasabb pont a Mátra peremén (Nyugat-Mátra) magasodó Muzsla (805 m), 

illetve tőle délre a Nagy-Hársas (509 m). A vízgyűjtő nyugati, meghatározó részét a mind 

kőzeteit mind pedig felszínformáit tekintve rendkívül változatos Cserhát alkotja. A Zagyva 

mellékvizei szerint áttekintve a vízgyűjtő cserháti magaslati pontjait: északon a Karancs (729 

m) emelkedik, a Szuha-patak forrásvidékén négy hegycsúcs a Dél-hegy (465 m), a Macska-

hegy (674 m), a Purga (575 m) és a Tepke (567 m), illetve a déli ág mellett a Dobogó-tető 

(518 m) magasodik. A Galga forrásvidékén a Szanda (529 m) és a Dél-hegy (445 m) a 

legmagasabb, majd a Tápióság irányában tovább alacsonyodó Gödöllői-dombság magaslati 

pontok közül a Nagy-Szór (358 m), a Margita (345 m), Ecskend (321 m) a Juharos (307 m) és 

a Zsellér-hegy (238 m) nevezhető meg. 

 

2.2 Hidrometeorológiai jellemzők 

2.2.1 Csapadék (tér- és időbeli eloszlása, csapadékmaximumok) 

 

 

2. ábra: Átlagos éves csapadékösszeg az 1971-

2000 közötti időszak alapján (Int. hiv. 2.) 

Magyarországon az évi átlagos csapadék 

500-750 mm, de az egyes országrészek 

között jelentős eltérések mutatkoznak.  

 

Az éves csapadékösszeg területi eloszlását 

több tényező együttesen alakítja: a 

domborzati hatás mellett – bár eltérő 

mértékben – a Földközi-tenger és az 

Atlanti-óceán is befolyásolja. Ezek a 

hatások azonban ellentétes előjelűek: 

addig, amíg az orográfiai hatás, azaz a 

tengerszint feletti magasság 100 m-es 

növekedésével mintegy 35 mm/év 

csapadéktöbblet származik, a tengerektől 

való távolság növekedése az évi 

csapadékösszeg csökkenését eredményezi,  

 

A 2. ábra térképe szemléletesen mutatja, 

hogy legcsapadékosabb az ország 

délnyugati része (>600 mm/év), a Dunától 

keletre a hegyvidékek magasabb régiói, 

valamint a felső-Tisza vidék keleti fele 

kivételével lényegesen kevesebb 

csapadékra lehet számítani. A sokévi 

adatok alapján megállapítható, hogy a 

legkevesebb (<500 mm/év) a középső 

országrészbe érkezik. 

A Zagyva vízgyűjtőjén az éghajlati 

adottságok szintén a domborzati 

tagoltságnak megfelelően változnak. A 

magassági különbségeket követi a 

csapadék sokéves átlagának területi 

megoszlása, a legalacsonyabb területeken 

(a Zagyva alföldi völgyszakasza) 500 mm, 

a Mátra legmagasabb részén eléri a 750 

mm-t is. A csapadék éves járására 

jellemző, hogy havi minimuma általában 

januártól-márciusig (20-40 mm közötti 

érték), maximuma pedig júniusban, illetve 

a magasabb területeken májusban alakul 

ki (80-100 mm-t is elérheti). (Papanek, 

2013.) 

Ugyanakkor az éves csapadéknak a hó, 

azaz a télen felhalmozódó részaránya is 

jelentős különbségeket mutat: az alföldi 
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területeken 10%, a Mátra legmagasabb 

tengerszint feletti magasságú régióiban 

eléri a 25%-ot (http://emrkk.starjan.hu). A 

hótakarós napok átlagos száma a 

síkvidéken 30-40 nap, a Mátrában 70-100 

nap, de a Kékestetőn előfordult már 145 

napos hóborítás is. A hótakaró átlagos 

vastagsága a síkvidéken mindössze 10 cm, 

a Mátrában 20-30 cm. A maximális 

hóvastagság a síkvidéken 30-40 cm, a 

Mátrában pedig elérheti az 50-150 cm-t is. 

(Lázár-Jakab, 2013.) 

 

 

3. ábra: A Zagyva-Tarna vízrendszerében a 2010. 

május-júniusban a vízgyűjtőre érkezett csapadék 

területi eloszlása. 

 

Magyarországon a 2010. év kiemelkedően 

csapadékos volt, az 1901 óta végzett 

mérések adatai alapján a legcsapadékosabb 

évnek bizonyult. A Mátrában Kékestetőn, 

Magyarország legmagasabb pontján is 

megdőlt az éves csapadékrekord, 1517 mm 

volt a 2010. évi csapadékösszeg. Éven 

belül pedig rendkívülinek mutatkozott a 

2010. május-júniusi hónap, amikor 2 hónap 

alatt közel 300 mm csapadék hullott 

területi átlagban a vízgyűjtőn. 

Ecseg kivételével mindegyik állomáson 

május volt a csapadékosabb: A Mátrában 

(Mátraszentistván, Kékestető) a májusi 

csapadékösszeg csaknem kétszerese volt a 

június havinak (3. ábra). 

 

2.2.2 Hőmérséklet 

4. ábra: az évi átlagos középhőmérséklet 

Magyarországon az 1971-2000 közötti időszak 

alapján (Int. hiv. 3.) 

A magassági tagozódással összefüggő 

területi különbség az évi középhőmérséklet 

területi eloszlásában is jelentkezik. A 

legalacsonyabb értékek a magasabb 

hegyvidéki területeken, azaz az Északi-

középhegységben, a Bakony és az 

Alpokalja egyes körzeteiben jellemzőek: a 

középhőmérséklet általában a 8 °C-ot sem 

éri el (4. ábra). Ugyanakkor, amint az az 

ábrán is látható, az Észak-magyarországi 

Középhegység területén nagyobb a 

hűvösebb területek aránya. Ez a délnyugat-

északkelt irányú csökkenő jelleg a szibériai 

anticiklonok hatásának tulajdonítható. 

A homogenizált mérési adatok elemzése 

ugyanakkor arra is rávilágított, hogy az évi 

középhőmérséklet magyarországi alakulása 

megfelel a globális tendenciáknak, de ezek 

az idősorok nagyobb változékonyságot 

mutatnak, mivel sokkal kisebb területi 

átlagot írnak le.(Szalai & Szentimrey, 

2000). 

 

A Zagyva vízgyűjtőjének legalacsonyabban fekvő területei egyúttal a legmelegebbek és a 

legszárazabbak, ahol az évi középhőmérséklet 9,5-10,5 °C között változik. A magasabb 

hűvösebb területeken 100 méterenként 0,3-0,4 °C-kal csökken a hőmérséklet. A Mátra 

http://emrkk.starjan.hu/
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legmagasabb régióiban mindössze 7 °C a sokéves hőmérsékleti átlag. A legmelegebb hónap a 

július, a leghidegebb a január. A környező völgyekkel, medenceterületekkel ellentétben a 

hegytetőkön csak nagyon ritkán süllyed a minimumhőmérséklet −20 °C alá (Int. hiv. 4.). 

Az utóbbi időszak mérési adatai és tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a téli 

időszakban az egyre enyhülő időjárás miatt összefüggő jégréteg nagyon ritkán alakul ki a 

vízgyűjtő vízfolyásain. Az éghajlatváltozás modellezett, valószínűsített folyamatai 

következtében a vízfolyások befagyásának valószínűsége tovább csökken. 

 

2.2.3 Párolgás 

A tényleges vagy területi párolgás értékét alapvetően a rendelkezésre álló vízkészlet és a 

párolgásra fordítható energia-mennyiség határozza meg. Vagyis azokban a térségekben ahol 

hazai viszonyok között jelentős vízkészletek állnak rendelkezésre, de az évi középhőmérséklet 

alacsonyabb magasabb lehet a tényleges párolgás értéke, mint azokon az alföldi tájakon, ahol 

a párologtatás lehetőségeit elsősorban a vízkészletek szűkössége határolja be. 

A tényleges párolgás számított értéke 400-550 mm/év, ami viszonylag alacsony területi 

változékonyságot jelez (Szász & Tőkei, 1997.). Ennek az az oka, hogy Magyarországon 

többnyire a hűvösebb területekre érkezik több csapadék, a melegebb, alföldi tájak 

szárazabbak. Ennek megfelelően a Közép-Tisza vidék északi részén (a Kiskörei-tározó 

térségében) és a Duna-Tisza közén Kecskemét térségében 400-425 mm/év körüli, a 

délnyugati országrészben és a Mátra magasabb régióiban meghaladja az 500 mm/év értéket. 

A potenciális párolgás – pontosabban evapotranszspiráció – esetében a rendelkezésre álló 

energiamennyiség a meghatározó tényező (a korlátlan vízpótlódás alapfeltételezés). Ennek 

megfelelően a legmagasabb, 900 mm/év értéket is meghaladó a Duna-menti síkság északi 

részén, a Dráva-menti síkság keleti felén, illetve a keleti irányban hozzá kapcsolódó déli 

országhatárhoz közeli térszíneken lehetségesek. A nyugat-Dunántúlon ugyanakkor – az 

alacsonyabb éves középhőmérséklet és a kisebb nyári globálsugárzás miatt – a legkisebb, nem 

éri el a 700 mm-es éves összeget sem. A potenciális párolgás értéke éven belüli menetére 

jellemző, hogy havi összege az április-október közötti időszakban rendszerint meghaladja a 

csapadékösszeget, vagyis ezekben a hónapokban az adott térségben rendelkezésre álló 

vízkészletet meghaladó vízmennyiség lenne képes elpárologni. 

A Zagyva vizsgált felső-vízgyűjtője összetett képet mutat: a Cserhát területének csaknem 

egészén 700-750 mm/év, a Cserhátalján és a Gödöllő-dombság területén 750-800 mm/év, a 

vízgyűjtőrész keleti felén a Mátrától északra 650-700 mm/év, a Mátra magasabb régióiban 

500-550 mm/év a lehetséges párolgás. A Mátra déli lejtőin értéke számottevően emelkedik, s 

a vízgyűjtő Észak-alföldi peremén már 800-850 mm/év értékre emelkedik. 

 

2.2.4 Lefolyásviszonyok 

A Zagyva-Tarna vízrendszer a vízgyűjtő a 2.1 pontban részletezett domborzati jellemzőinek 

megfelelően lefolyási viszonyait tekintve is változatos képet mutat: megtalálhatók a heves 

lefolyású hegyvidéki, közepes lefolyású dombvidéki valamint a lassúbb lefolyású síkvidéki 

területek is.  

A Tápió-patak vízrendszere (898 km²) árvizeit általában a vízgyűjtő többi területeitől 

függetlenül, a Zagyva és a Tarna területek lefolyását megelőzően szállítja, így a Tápió 

vízgyűjtő területén keletkező árvizek a Zagyva és Tarna árvizeivel való egyidejű 

megjelenésének valószínűsége csekély. 
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A Zagyva-Tarna vízrendszer árvizeit elsősorban a Jásztelek szelvényében egyesülő Felső-

Zagyva valamint a Tarna szolgáltatja. A két vízfolyás közül általában a Tarna a hevesebb 

vízjárású. A Felső-Zagyva vízjárása valamivel kiegyensúlyozottabb, de a mellékvízfolyások 

hatásainak eredményeként itt is gyakran van szükség komoly védekezésre. 

Az árvizeket okozó lefolyás alapján elkülöníthetők a hóolvadásból és a heves záporok 

kialakuló árhullámok. 

A tavaszi hóolvadásból származó esővel kísért lefolyás elsősorban a nagy vízmennyisége és 

tartóssága miatt jelent nagy veszélyt. (Ld. 2000. március-áprilisi árvíz.) Ebben az esetben a 

Felső-zagyvai és a Tarna-völgyi árvizek időben egybeeshetnek, ami a jászteleki szelvény 

alatti folyószakaszon okozhat elöntéseket. 

A záporból keletkező lefolyás okozta árhullámok esetében a tapasztalatok azt mutatják, hogy 

az 50 mm-t meghaladó napi csapadékok általában nagyintenzitású záporokkal érkeznek, 

legtöbbször a május és augusztus közötti időszakban. Az ezeket a záporokat a vízgyűjtőn – 

különösen a domb és hegyvidéki térszíneken – magas lefolyási hányad (tényező) jellemzi, 

mert a csapadéknak nincs ideje a talajba beszivárogni, ezért annak felszínén mozogva, rövid 

összegyülekezési idővel érkezik a vízfolyásokba, nagymennyiségű hordalékot ragadva 

magával. 

A több napos nagycsapadékoknál, gyakran kisebb esők kísérnek egy nagy intenzitású záport. 

Ilyenkor a csapadék az átázott talajra érkezik, következésképp további, jelentősebb 

beszivárgásra nincs lehetőség, ezért a felszíni lefolyás számottevővé válik. Ezen túlmenően a 

lejtőkön lerohanó víz eróziós hatása sem hagyható figyelmen kívül. Jelentős eróziót kiváltó 

csapadéknak tekinthetjük, ha az egymást követő napok csapadékösszege 2 nap esetében a 70 

mm-t, 3 nap esetében a 90 mm-t meghaladja. (Szalay és Papp Mérnöki Iroda, 2002.) 

Az orográfiai, területhasználati, illetve borítottsági viszonyok függvényében nemcsak az 

árvízi lefolyás, hanem az éven belüli átlagos lefolyás is jelentős ingadozást mutat. Értéke 16 

mm/év és 200 mm/év között változik. ((VGT2, 2-10 Zagyva Alegységi terv 2016.) 

 

2.3 Jellemző talajtípusok 

A vízgyűjtő lefolyásviszonyainak alakulása szempontjából meghatározó az azt borító talaj 

félesége, mechanikai összetétele és erodáltsága. 

A Zagyva vízgyűjtőjének talajadottságai igen változatosak. Területét javarészt vízzáró, vagy 

félig áteresztő fedőrétegek borítják, jelentősebb áteresztő felületek a vízgyűjtő alsó, síkvidéki 

szakaszán találhatók. 

A Cserhát és a Mátra vulkáni alapkőzetei lassan mállanak, a talajképződés lassú, a 

megbontott, fedetlenül maradt felszíneket az erózió könnyen megbontja s a vékony 

talajréteget áthalmozza, illetve a lejtőkön tovább mozgatja a víz. A Cserhátalján a 

talajképződés bázisa laza, harmadkori és idősebb üledékek és középkötött vályog volt. Az 

innen lefutó jelentősebb patakok alsó, torkolat-közeli folyása mentén, az eróziós hátakon 

középkötött vályog és löszös üledékek, e patakok és a Zagyva völgyében pedig középkötött 

vályog, glaciális és tavi, valamint alluviális üledékeken történt. 

A Zagyva vízgyűjtőjén kialakult talajféleségek tükrözik annak mind orográfiai, mind pedig 

geológiai értelemben vett sokszínűségét. A hegyvidéki területek (Cserhát, Mátra, Karancs, 

Medves) változatos felépítésű főként vulkanikus kőzetekből felépülő térszínein, illetve a 

miocén üledékeken agyagbemosódásos barna erdőtalaj képződött. A Cserhátalja magasabb 

felszíneit viszont a barnaföld (Ramman-féle barna erdőtalaj) takarja. A Cserhátalja 

alacsonyabb, a kisebb-nagyobb patakok torkolati, valamint torkolat-közeli térszínein (az 
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eróziós völgyekkel szabdalt táj vízfolyások közötti hátain), illetve a Nyugati-Mátra Zagyva 

völgysíkjával párhuzamos keskenyebb hegylábi területén csernozjom barna erdőtalaj alakult 

ki. 

A Zagyva völgysíkján és jelentősebb patakok, így a Bér- és Szuha-patak völgyében réti 

öntéstalajok tárhatók fel. 

A Mátra talajai – a felszín tagoltsága miatt – változatosak lehetnek: a tömör kőzetfelszínek 

(andezit, riolit, tufák) és az azokat fedő vékony, jobbára agyagos talajok, a mélyedésekben 

lassan töltődő tavak apró lápos szigetei, illetve az északi részén keskeny kelet-nyugati sávban 

húzódó erubáz és fekete nyiroktalajok. Ez utóbbi előfordul a Medves-vidék bazaltos 

tanúhegyein is. 

A Cserhát déli elvégződésén a Gödöllői-dombság homokos-löszös üledékein 

agyagbemosódásos barna erdőtalajok, barnaföldek alakultak ki. A délkeleti tájhatár felé 

közeledve – az egyre alacsonyodó dombsági térszíneken különféle típusú csernozjom talajok 

az elterjedtek. A Tápió völgyét lápos réti talajok, a Zagyva-medence hordalékkúpokkal 

szegélyezett alföldi peremvidékét különböző típusú csernozjom talajok és réti talajok 

jellemzik. 

A vízgyűjtő lefolyásviszonyai értékelése szempontjából elengedhetetlen, hogy a talajok 

minősége mellett azok eróziónak kitettsége, illetve erózióval való érintettsége is értékelésre 

kerüljön. A Zagyva vízgyűjtőjének magasabban fekvő dombsági és hegyvidéki területein a 

talajok a VI-VIII minőségi osztályba tartoznak (talajértékszám: 40,1-20,1). A Cserhátalja 

talajai kedvezőbb tulajdonságúak (IV. osztály, 60,1-70 talajértékszám). A tájegység északi 

részén kisebb kiterjedésű V. (50,1-60 talajértékszám) minőségi osztályba sorolt terület 

helyezkedik el. A Zagyva és a jelentősebb patakok allúviumait a VI. osztályba sorolták. 

Talajerózió szempontjából elsősorban a mezőgazdasági művelés alatt álló magasabb térszínek 

veszélyeztetettek: ezeket nagymértékű eróziós talajveszteség jellemzi. A szintén 

mezőgazdasági művelés alatt álló, de alacsonyabb területeken közepes erózió figyelhető meg. 

A Zagyva völgysíkján és a jelentősebb patakok völgyeiben talajerózió alig-alig mutatkozik: 

gyakran a magasabb térszínekről lehordott s elszállított talaj akkumulációs zónái. (A 

töltésekkel védett folyószakaszokon ellenben az erózió által megbontott, majd mobilizált talaj 

továbbszállítása zajlik.) 

 

2.4 Területhasználat, beépítettség, növénytakaró 

A vízgyűjtő lefolyásviszonyait a területhasználat, illetve az azt gyakran kísérő talajerózió is 

jelentősen befolyásolhatja. A vidék természetföldrajzi kettőssége – a hegyvidékek és az 

alföldi térszínek viszonya – ebből következően a természeti erőforrások – ökoszisztéma-

szolgáltatások különbözősége – a vízgyűjtő társadalmi-gazdasági jellemzőin is tükröződik. 

Déli, alföldi részén a Közép-Tisza vidék északi része hordalékkúp-síkságán a mezőgazdasági 

hasznosítás mellett védett legelők, rétek is találhatók. Területhasználat szempontból jelentős 

az alföldi területeken folyó mezőgazdasági tevékenység, melyen belül fontos szerepet játszik 

a szántóföldi művelés, elterjedtebb kultúrái a gabonafélék közül a búza, kukorica, őszi árpa, a 

Jászságban a növekszik a zöldségtermesztés leggyakoribb a paradicsom és a paprika. 

Kiemelkedő a Gyöngyös környéki szőlővidék bortermelése, valamint a Galga-völgyi 

üvegházas, fóliás kertészet. (Zagyva-Tarna tanulmány, 1998.) 

A Jászságban, a Tápióvidéken és a Hatvani-síkságon a fűzligetek, a pusztai és gyöngyvirágos 

tölgyesek, valamint a tölgy-kőris-szil ligeterdők dominálnak. Jellemzőek a sziki rétek, szikes 

puszták is. 
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A Cserhát, Gödöllői-dombság lejtőin cseres molyhos, gyertyános, kocsányos tölgyeseket 

találunk, melyekbe homokpusztai gyepek ékelődnek. A Mátralján a dolomitos sziklagyepek 

között a bükk kezd keveredni a tölggyel. A Mátra magasabb részein már egyértelműen a bükk 

az uralkodó. A területre gazdag sziklavegetáció jellemző, a völgyekben pedig kaszáló rétek és 

értékes magas kórós társulások találhatóak. (VIZITERV, 2000.) 

A vízgyűjtőterület erdősültsége mintegy 16 %-os, csak a Tarna vízgyűjtőjét tekintve ez az 

arány 27 %, a Mátrában pedig 50 % feletti.  

A terület településhálózata természetföldrajzi és éghajlati adottságoknak megfelelően eltérő 

képet mutat: az alföldi területekre ritkább településszerkezet jellemző, kevesebb település 

nagyobb számú lakosságot tömörít. A magasabb hegyvidéki részeken (Cserhát, Mátra) kis 

lélekszámú települések találhatók, valamivel sűrűbb szerkezetben. (Lázár-Jakab, 2013.) A 

településszerkezet változásában jelentős szerepet játszott a térség nyersanyagainak és 

energiahordozói kitermelésének kezdete a XIX. század közepén, illetve az arra természetes 

módon, a második világháború után pedig az irányítottan telepített ipar, később a 

magánosítás. (S mindennek következtében a napjainkig fennmaradt társadalmi és gazdasági 

rozsdaövezetek.) 

 

3. A vízgyűjtő vízrajza 

3.1 Felszíni vizek (vízfolyások, tavak, tározók) 

A tulajdonképpeni Zagyva négy forrás vizének egyesüléséből Salgó várától délkeletre, a 

nagyságrendileg vele összemérhető vízgyűjtő területű és hosszúságú Tarján-patak pedig 

Somoskőújfalu belterületén ered. Mindkét patak eróziós völgye közel déli irányú. A Zagyva 

Homokterenyéig szűk völgyben déli irányban folyik. Homokterenyénél fogadja baloldalról az 

északi országhatár felől érkező Bárna-patakot, majd a Mátrától és attól északra elhelyezkedő 

Karancsalja dombvidéki tájain szélesebb völgyben nyugat felé folyik Kisterenyéig, s a Tarján-

patak vízkészletét is szállítva folytatja útját. 

A Zagyva vízgyűjtőjének egészét tekintve a Mátra tömbje teljes egészében részét képezi 

annak. A Zagyva folyó közvetlen táplálásában azonban a tájföldrajzi szempontból hét részre 

osztott Mátrának csak a nyugati fele, pontosabban a Magas-Mátra központi térszínei és északi 

lejtői, a Nyugati-Mátra nyugati lejtői, az északon elhelyezkedő Mátra-lába vesz részt. A 

Mátrából érkező baloldali jelentősebb mellékvízfolyások az Iványi-patak a Tószeri-, a 

Mindszenti-, a Galya-, Méhes- és a Legyendi-patak. Északról jobb oldalról érkezik a Nemti-

patak, a Kazár-, a Mizserfai- valamint az egyik legjelentősebb mellékvízfolyás a Tarján-

patak. 

Kisterenye alatt Pásztóig a Zagyva dél-nyugat felé fordul, völgye összeszűkül. A Kövicses-

patak Pásztó alatt érkezik a Zagyvába. Pásztótól, egyre szélesedő völgyben a Zagyva ismét 

dél fele veszi útját Hatvanig. Jobbágyi alatti szakaszon a Zagyva medrét kiépített 

árvízvédelmi töltések kísérik. Ezen a szakaszon a Cserhát lejtőiről jobbról érkező fontosabb 

mellékvízfolyások a Kis-Zagyva, Szuha-, és Herédi- és Bér-patak, valamint a Galga-patak. 

Ezt követően szintén jobb oldalról fogadja a Tápió vízgyűjtő területéről érkező vizeket (Int. 

hiv. 4.). 

A vízrendszer másik jelentős vízfolyása a Tarna, amely a Keleti-Mátra lejtők, a Déli-Mátra, 

Parád-recski medence, valamint a déli hegylábi felszínek (Keleti- és Nyugati-Mátraalja) 

vízfolyásai által szállított vizet gyűjti össze. 

A Tarna három ág összefolyásából ered, ezek a Leleszi-, a Parádi- és a Ceredi-Tarna. A 

Ceredi-Tarna forrásvidéke a vízrendszer a legészakiabb területén helyezkedik el (VGT2, 2-11 
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Tarna Alegységi terv 2016.). A vízrendszer két fő vízfolyásának, a Zagyvának és a Tarnának a 

vízgyűjtőterülete az összefolyásuknál közel azonos nagyságú: a Zagyváé 2082 km
2
, a Tarnáé 

2116 km
2
. 

3.1.1. A Zagyva jelentősebb mellékvízfolyásai 

A Zagyva vízgyűjtőjén 2009. szeptember végére szélsőséges kisvizes állapot alakult ki, ezért 

a VGI 2010-ben a KDV-KÖVIZIG vízkárelhárítási intézkedési feladatai megoldásának 

támogatására elkészítette Zagyva vízgazdálkodási hossz-szelvényét, amelyben a vízrendszer 

jelentősebb vízfolyásai esetében részletesen elemezték a rendelkezésre álló készletek és a 

vízigények viszonyát. A vízrendszer vízfolyásfáját a 5. ábra szemlélteti (VGI, 2010.). 

A Tarján-patak jobb oldali mellékvízfolyás, a Zagyva 150,905 fkm szelvényében érkezik a 

Zagyva-patakba. Vízgyűjtő területe 113 km
2
, a teljes hossza 19,5 km. Jelentősebb mellékágai 

a Kazár-, a Vizslás-, a Felsőszánaspusztai-, a Baglyas- és a Salgó-patak. (VGT2, 2-10 Zagyva 

Alegységi terv 2016.) 

 Szuha-patak: A Zagyva jobbparti, 117,774 fkm szelvényében érkező mellékvize, melynek 

vízgyűjtő területe 136 km
2
, teljes hossza pedig 25,3 km. Jelentősebb mellékágai a Tolvajló-, a 

Csécsei-, a Kazárdi- és a Zsunyi-patak. (VGT2, 2-10 Zagyva Alegységi terv 2016.) 

A Herédi-Bér-patak jobb oldali mellékvízfolyása, a 105 fkm szelvényben. Vízgyűjtő területe 

316 km
2
, teljes hossza 33,5 km. Jelentősebb mellékágai a Nógrád-Vanyarci-, a Bujáki- és az 

Erdőtarcsai-patak. (VGT2, 2-10 Zagyva Alegységi terv 2016.) 

Galga-patak: A Zagyva a 91,322 fkm szelvényében fogadja a ~ot a jobb parton. Vízgyűjtő 

területe 568 km
2
, teljes hossza 65,3 km. Jelentősebb mellékágai az Emse-, a Sósi-, az Egres- a 

Breda-, a Némedi-, a Megyerke-, a Sinkár-, a Legéndi-, a Gólya-, a Halyagos-, a Szécsenkei-  

és a Becskei-patakok. 

Egyesült-Tápió: a Zagyva folyó jobb parti mellékága, s a Zagyva 26,68 fkm szelvényébe 

torkollik. Vízgyűjtőterülete 898,1 km
2
. 

 

5. ábra: A Zagyva és mellékvízfolyásai 

A balparti mellékvizek közül a Kövicses-patak a Mátra viszonylag bővizű vízfolyásai közé 

tartozik. Pásztó belterülete alatti torkolatáig számítva teljes vízgyűjtő területe 57,3 km
2
, 

melynek közel 2/3-a, - a tározó feletti rész - hegyvidéki jellegű, a többi dombvidéki típusú. A 

vízgyűjtő szélessége 3-5 km között változik, teljes hossza 30 km. (Szalay és Papp Mérnöki 

Iroda, 2006.) 
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3.1.2 Tározók a Zagyva vízgyűjtőjén 

Dombvidéki tájaink sajátos tájelemei a kisebb-nagyobb tározók. A Zagyva-Tarna vízrendszer 

kedvező domborzati és orográfiai adottságait kihasználva a térségben számos tározót 

létesítettek az elmúlt évtizedekben. Közülük a Közép-Duna völgyi Vízügyi Igazgatóság által 

üzemeltetett tározók összesen 29 millió m³ tározókapacitást képviselnek, melyből 9,3 millió 

m³ az árvízvédelmi célokra fenntartott rész. A Mátraverebélyi-tározó árvízvédelmi célú 

zöldtározó, Maconkai-tározó többcélú: árvízcsúcs-csökkentés, talajvízdúsítás, horgászat, a 

Tarján-pataki (Kisterenyei) tározó völgyzárógátas tározó, elsődleges célja az árvízcsúcs-

csökkentés, korábban vízminőség szabályozás volt. (A leeresztő műtárgy meghibásodása 

miatt jelenleg leürített állapotban van 1. kép, (Int. hiv. 5.). A 3 tározó együttes árvízi 

tározókapacitása 10%-os árvízszintnél 3,85 millió m
3
; 1%-os árvízszintnél pedig 5,997 millió 

m
3
. 

 

1. kép: A Tarján-pataki tározó látképe 2016. május 26-án. (Középen a Tarján-pataknak a tározó leeresztése után 

mélyített medre látható.)(Fotó: Szalai József) 

A 2010. évi árvíz, illetve a védekezés tapasztalatai azt mutatták, hogy rendkívüli árvizek 

esetében a védekezést hathatósan szolgálják a tározók. Felmerült – részben a korábbi 

fejlesztési tervekkel összhangban – újak létesítésének igénye is. A 2013-ban megvalósított 

Ecsegi-tározó ezek egyik példája (2. kép). 

 

2. kép: Az Ecsegi-tározó látképe 2016. május 26-án. (Fotó: Szalai József) 

 

3.2 Felszínközeli (talaj) vizek 

A Zagyva vízgyűjtője mind geomorfológiai, mind pedig orográfiai szempontból összetett 

egység: az alföldi síkvidéki, valamint hegylábi térszínek mellett, hegy- és dombvidéki 

területek egyaránt részét képezik. A talajvíz előfordulását, mennyiségi és minőségi jellemzőit 
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a meteorológiai viszonyokon kívül a földtani és domborzati viszonyok alapvetően 

befolyásolják. (Ezek részletesebb áttekintésére a 2,1 fejezetben került sor.). Ennek 

megfelelően a talajvíz térbeli eloszlása, a talajvíztükör mélysége sajátos képet mutat: 

összefüggő talajvízkészlet csak a vízgyűjtő alföldi területein fordul elő. A hegylábi felszínek 

alatt igen tagolt, elsősorban a kisebb-nagyobb patakok völgyeiben, völgytalpain tárható fel. 

Mennyisége a vízgyűjtő hegy- és dombvidéki részterületein csekély. Kitermelhető készlet ez 

utóbbi területeken csak lokálisan, egy-egy kedvező földtani adottságokkal rendelkező 

körzetben állhat rendelkezésre. 

A Zagyva forrásvidékén – a mellékvizeket is beleértve Salgótarján térségében – elhelyezkedő 

jellemzően keskeny völgyekben talajvíz jelenlétére nem lehet számítani. Az ezekben a 

jelentősebb mennyiségű allúviummal nem rendelkező, többségében vízzáró kőzetekbe 

törésvonalak mentén bevágódott völgyekben az árhullámok gyorsan levonulnak és a nyári, 

esetenként igen heves, jelentős mennyiségű csapadékot hozó zivatarok után gyakran kialakuló 

villám-árhullámok sem teszik lehetővé a talajvízkészlet tartós táplálását. Emellett különösen a 

nyári időszakban jellemző igen kis vízhozamok és a kisebb vízgyűjtővel rendelkező, ezért 

gyakran kiszáradó medrű völgyekben nincsenek meg a talajvíz kialakulásának és tartós 

fennmaradásának feltételei. 

A Zagyva vízgyűjtőjének egészét tekintve a Mátra tömbje teljes egészében részét képezi 

annak. A folyó közvetlen táplálásában azonban a tájföldrajzi szempontból hét részre osztott 

Mátrának csak a nyugati fele, pontosabban a Magas-Mátra központi térszínei és északi lejtői, 

a Nyugati-Mátra nyugati lejtői, az északon elhelyezkedő Mátra-lába vesz részt. (A keleti 

lejtők, a Déli-Mátra, Parád-recski medence, valamint a déli hegylábi felszínek [Keleti- és 

Nyugati-Mátraalja] vízfolyásai által szállított vizet a Tarna gyűjti össze.) 

A Zagyva felső-vízgyűjtője keleti részének felszín alatti (talaj- és rétegvíz) vízkészletét a 

Mátra orográfiai és földtani jellemzői határozzák meg. Ennek megfelelően a tényleges 

hegyvidéki területeken (Magas-Mátra, Nyugati- és Déli-Mátra) felszín alatti vízkészletre nem, 

legfeljebb jelentéktelen mennyiségű hasadékvízre lehet számítani. Talajvíz kialakulására, 

megjelenésére sincs lehetőség, előfordulása legfeljebb a helyi mélyedéseket kitöltő 

allúviumokban lehetséges. 

A ténylegesen hegyvidékinek tekinthető területeket körülölelő, alacsonyabb térszíneken 

azonban változatos mélységben és mennyiségben feltárható a talajvíz. 

A Mátra tömbjét északon, kelet-nyugati irányban megkerülő Zagyva völgyében Mátranovák-

Mátraterenye térségéig (lényegében a sajátos alakú és helyzetű Mátra-lába területe) esetleg 

csak időszakos vízfolyással rendelkező mellékvölgyekben éppúgy, mint a Zagyva helyenként 

több km-re kiszélesedő, aszimmetrikus völgysíkjain már megjelenik a talajvíz. A 

forrásvidéktől Pásztó térségéig terjedő folyószakaszon a talajvíz mélysége a patakmedrek 

közelében, illetve az mellékvölgyekben 2-5 m terep alatti mélységben, a völgytalpaktól 

távolodva, a magasabb felszínek alatt 5-10 m, illetve helyenként 10-20 m, esetenként még 

nagyobb mélységben tárható fel. Mennyisége azonban nem számottevő, éppúgy, mint a 

térségben előforduló hasadékvizek esetében sem. 

A Zagyva Pásztó-Hatvan közötti szakaszán a szélesebb völgytalpon, illetve a jelentősebb 

vízhozam következtében a meder közelében, illetve a völgytalp adottságainak megfelelően - 

helyenként kiszélesedően - a terepszint alatt 0-2 m mélységben helyezkedik el a talajvíz. 

A Pásztó és Lőrinci közötti aszimmetrikus völgyszakasz, a Nyugati-Mátra felé viszonylag 

meredek emelkedőkkel, a Cserhát lapos hátai felé pedig enyhe lejtőkkel jellemezhető. Ennek 

megfelelően talajvíz a Zagyva bal partján, a Mátra-lába keskeny, déli irányban elnyújtott 

részterületén aránylag keskeny sávban fordul elő. Az orográfiai adottságoknak megfelelően a 

Nyugati-Mátra tömbje felé keskeny, a folyómederrel csaknem párhuzamos sávokban kis 
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távolságon belül már csak jelentős terep alatti mélységben (10-20 m) érhető el. A jobb parton 

hasonló sávos elrendeződés mutatkozik, éppúgy, mint a Szuha-patak eróziós völgyében Ecseg 

térségétől Szarvasgedéig, azonban az orográfiai és földtani adottságok alapvetően eltérnek 

Ennek megfelelően a jellemzően szabálytalan alakú sávok szélesebbek. A Zagyva és a Szuha-

patak között elterülő a lapos hátakkal jellemezhető Ecseg-Pásztó-Jobbágyi háromszögben a 

talajvíz 20 m-nél nagyobb mélységben helyezkedik el. A Szuha-patak völgye a Zagyváéhoz 

hasonló aszimmetriát mutat, azonban a Szuha-patak völgyét több eróziós-deráziós völgy 

tagolja, amelyekben időszakos vízfolyások szállítanak a téli hóolvadást illetve jelentősebb 

csapadékot követően vizet. 

A Lőrinci-Gyöngyös-Verpelét-Tarnaszentmária közötti hegylábi térszíneket a magasabb, 

hegyvidéki tájakról érkező vízfolyások (Ágói-, Rédei-Nagy-, Tarján- és Tokai-patak) 

felszabdalták, ennek megfelelően a völgyközi hátak alatt vagy nincs talajvíz, vagy pedig 

jelentős mélységben (<20 m) helyezkedik el a talajvíztükör. A befogazódó völgyekben, a 

Rózsaszentmárton-Gyöngyössólymos-Gyöngyöshalász-Hatvan települések által határolt 

szabálytalan négyszögben 5-10 m terep alatti mélységben érhető el a talajvíz. 

A Mátra déli hegylábi területének keleti felén kissé eltérő domborzati viszonyok jellemzőek: a 

közelítően az Abasár-Verpelét-Aldebrő háromszögbe foglalható, a nyugati részterületnél 

alacsonyabb hegylábi hordalékkúpot a Mátra magasabb, hegyvidéki területéről érkező 

patakok (Bene-, Vár-, Domoszlói-, és Forrás-patak, Első- és Hátsó-Tarnóca) felszabdalták. 

Markaz és Domoszló térségében a völgyfők előtt kiszélesednek, s a kínálkozó lehetőségek 

tározók létesítésének színterei. A talajvíz csaknem mindegyik völgyben – a szabályozások és 

mederrendezések előtti állapotnak megfelelően – a völgytalpakon 0-2 m terep alatti 

mélységben helyezkedik el. Az adott völgy morfológiai jellemzőinek függvényében a 

vízfolyásoktól, illetve a völgytalpaktól távolodva a talajvíz egyre nagyobb mélységben tárható 

fel. Akár a nyugati részterületen a széles hátak alatt itt is 20 m, illetve azt meghaladó 

mélységben érhető el. 

A vízgyűjtő sajátossága, hogy a Mátra déli hegylábi térszínek csaknem egészéről a Tarna 

fogadja az innen érkező patakokat. A Zagyva jobbparti vízgyűjtőjén a Pásztó-Jobbágyi-

Lőrinci-Heréd-Erdőtarcsa-Szirák-Buják-Ecseg településekkel lehatárolható poligon a Mátra 

hegylábi térségeihez hasonló felszínformákat mutat: a lejtőtörmelékkel, proluviális* és 

deluviális** üledékekkel borított felszínt a Szuha- és a Bér-patak, valamint mellékvizeik 

északnyugat-délkelet irányú, helyenként kissé kiszélesedő völgyekkel felszabdalták, 

melyekhez további, hosszabb-rövidebb oldalvölgyek kapcsolódnak. (A kiszélesedő 

völgyekben tározók létesítésére is van lehetőség, amint azt a Kisbágyon és Palotás községek 

között létesített Palotási-tározó is példázza.) A talajvíz ezekben a völgyekben, völgytalpakon 

többnyire 5 m terep alatti mélységben helyezkedik el. Kivételt a Szuha-patak völgyének alsó 

szakasza képez: a Szarvasgede-Zagyvaszántó közötti szakasz völgytalpán a talajvíz a felszín 

közelében, mintegy 2 m-es mélységben érhető el. Csapadékosabb időszakokban, árhullámok 

levonulása idején helyenként akár a felszínre is emelkedhet. 

A Bér-patak vízgyűjtőjének legtávolabbi nyugati része 200 m-nél kissé magasabb dombsági 

térségéről érkező vizeket mellékvize, a Nógrádi-patak (más elnevezés szerint a Vanyarci-

patak) szállítja. Ebben a térségben – részben földtani, részben orográfiai okok miatt a völgyek 

jellege eltér az alsóbb szakaszok jellemzőitől: keskenyebbé válnak, kiszélesedések ritkábban 

fordulnak elő, az év jelentős részében nem szállítanak vizet. Ennek ellenére a talajvíz a 

felszínhez viszonylag közel (0-2 m) helyezkedik el, mert a völgymenti domboldalakról érkező 

felszíni lefolyás, illetve a beszivárgó vizek lassú áramlása következtében a völgytalpakon 

nedves, helyenként tocsogós szakaszok, területek alakultak ki. A felszín alatt mélyebben csak 

azokon a völgyszakaszokon jelentkezik talajvíz, ahol a völgyeket lapos, alacsony dombok 

kísérik. A patakok forrásvidékén, azaz a völgyek felső szakaszán azonban sem a Nógrádi-, 
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sem pedig a Galga-patak esetében nem jelentkeznek az azokkal közel párhuzamos, talajvizet 

nagyobb felszín alatti mélységben tároló összletek. 

A vízgyűjtő nyugati tájain összegyülekező vizeket szállító patakok (Galga-, a Hajta-, a Tápió-

patak és mellékvizei) völgyeiben a 200-250 m tengerszint feletti magasságban megváltozik az 

alapvetően északnyugat-délkelet irányú völgyek jellege: a folyásiránnyal párhuzamosan, 

esetleg oldalvölgyekkel, helyi süllyedésekkel befolyásoltan kiszélesednek, az egyre 

alacsonyabbá erodálódott dombhátak elkeskenyednek. A völgytalpakon rendszerint 

viszonylag magas (0-2 m) talajvízállás jellemző, a dombhátak irányában a talajvíz egyre 

mélyebben helyezkedik el, illetve az utóbbiak alatt összefüggő talajvízfelszín nem alakul ki. 

Az Alföldre kifutó patakok folyásiránya hosszabb-rövidebb szakaszon még az eredeti, 

északnyugat-délkeleti irányt követi, majd a folyóvízi erózióval is érintett, igen kis reliefű 

térszíneken kanyarogva folytatják útjukat a befogadó, a Zagyva felé. 

Ebben a térségben a Zagyva-Tarna rendszert egységben vizsgálva megállapítható, hogy a 

hegylábi térség erősen, de még nem teljesen erodálódott, viszonylag egységes felszínén 

(Hatvan-Atkár-Jászárokszállás-Jászberény-Jászfényszaru pentagon) a patakvölgyek még 

határozott irányúak, a talajvíz jelentős kiterjedésű területen egységesen, viszonylag nagyobb 

(2-5 m) mélységben (dombhátak alatt akár 15-20 m) helyezkedik el. 

Délnyugaton – Tura-Sülysáp-Tápiószentmárton-Újszilvás-Tápiógyörgye-Szentlőrinckáta – 

térségében a talajvíz térbeli eloszlása a felszín alatt az alacsony maradékgerincek miatt 

mozaikossá válik: a 0-2 m közötti terep alatti talajvízszinttel jellemezhető területek közé 5-10 

m mélységtartományba sorolhatók ékelődnek. 

A Zagyva alsó szakaszán Jászboldogháza, Újszász, Zagyvarékas, Szolnok térségében szintén 

5-10 m terep alatti mélységben tárható fel a talajvíz. 

*proluviális üledékek: elsősorban arid és szemiarid területeken kialakuló, torrensek által felhalmozott, főként durva, osztályozatlan, éles 

szemcséjű, nem görgetett hordalék, ami finomabb frakciót is tartalmazhat; 

**deluviális üledékek: a lejtőt areálisan pusztító csapadékvíz, hóolvadék lemosó hatása következtében felhalmozódó, általában inhomogén 

összlet, amelybe kőzettörmelék is települhet 

 

3.3 Felszín alatti vizek 

A Zagyva felső-vízgyűjtője keleti részét a Mátra orográfiai és földtani jellemzői határozzák 

meg. Ennek megfelelően a tényleges hegyvidéki területeken (Magas-Mátra, Nyugati- és Déli-

Mátra) felszín alatti vízkészletre nem, legfeljebb jelentéktelen mennyiségű hasadékvízre lehet 

számítani. 

Az oligocén korú, tengeri eredetű üledékes kőzetek túlnyomó részt nem vízadóak 

megkeményedett agyagok, márgák, felfelé fokozatos homokosodással. A nagy vastagságú, 

alsó szakasz formáció neve Kiscelli Agyag. Ebben a közbetelepedő homokkövek a tört zónák 

mentén gázos-sós vizet adhatnak (Bükkszék, Fedémes). Az oligocén összlet egésze az észak 

felé ható kéregmozgások miatt kissé meggyűrődött. Az eredetileg több száz méter vastagságú 

homokkő-összleten belüli karbonátos (meszes) közbetelepülések a legjobb vízadók. Ahol egy 

ilyen rétegteknő mélyebb részében "mészkő pados" zóna települ és azt törésvonalak is 

felszabdalták, ott a "vízszegény terület" legjobb vízadó kútjai telepíthetők. (pl. Váraszó). 

3.4 Források 

A források sajátos helyet foglalnak el a vízrajz rendszerében: többnyire a felszín alatti 

vizekhez sorolják Valójában – sajátosságaik miatt – külön csoportba tagolásuk lenne indokolt. 
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A források elsődleges fakadási helye a hegyvidéki területeken valószínűsíthető, azonban 

Zagyva vízgyűjtőjén más, akár dombvidéki térségekben is forrásra bukkanhatunk. A 

vízgyűjtő hegyvidéki térszínein a vulkáni utóműködések a kőzetek eredeti textúráját és 

anyagát megbontották, ami víztározó, vízadó képességüket általában lerontotta. Máshol a 

kihűlés során repedések képződtek, később pedig a tektonikai mozgások a kőzeteket 

összetörték. Ezekben a zónákban általában kedvezőbb az összletek vízszállító képessége. 

Mivel a hegységeket felépítő kőzetek túlnyomó része vulkáni kőzet, illetve ezeknek sokféle 

változata (tömör, réteges, agglomerátumos, bontott, átkovásodott, szkarnos stb.), az eltérő 

anyagú és állapotú kőzetrétegek határa a térség forrásainak jellemző kilépési pontja. A 

források mennyiségéről – részben azok egy részének időszakos jellege miatt – eltérő 

számokat tartalmaznak a szakirodalmi források és a különböző nyilvántartások. 

A Zagyva-Tarna vízrendszer hegyvidéki területei Cserhát, Karancs-Medves vidék és a Mátra 

forrásokban gazdag, vízhozamuk igen változó, nagymértékben függ a csapadék mennyiségétől. 

A Mátra tömbjét felépítő vulkáni eredetű vízzáró kőzetfelszínt, kis mélységű fedőréteg borítja. E 

sajátos geológiai adottságok miatt vízfolyásokat tápláló nagyszámú források vízhozama csekély. 

Az egyik legnagyobb hozamú (~20 l/s) a Kékes északi oldalában a Pisztrángos-tavat tápláló 

Nagy-forrás. 

A források országos szintű felmérését 1996-2000. között a VITUKI Rt. Hidrológiai Intézete 

végezte el. E munka eredményeként elkészültek „Magyarország forrásainak katasztere” c. 

kiadványok I-V. kötetei. 

A hidrotermális, utóvulkáni működésű területeken különleges kémiai jellegű vizek fakadnak 

forrásokból, fúrásokból, bányákból (Gyöngyösoroszi, Parád, Recsk). A Recsk környéki 

érckutató fúrások, a bükki triász mészkő 500-1000 m mélységű eltakart tömegeiben melegvíz-

rezervoárt jeleztek. (VIZITERV, 2000.) 

 

4. A Zagyván levonult árhullámok és következményeik, a védművek kiépítése 

A víz és az ember kapcsolata – bár egyidős magával az emberrel – mégis sok konfliktus 

hordozója és forrása volt: az ökoszisztéma-szolgáltatások egyik, talán legfontosabb eleme az 

élet lehetőségét úgy biztosította, hogy közben saját törvényei szerint olykor el is vette azt. 

Leggyakrabban az életfeltételeket nyújtó anyagi javak elpusztításával kellett szembesülni az 

árhullámok levonulását követően, amin esetenként a passzív védekezés – az ármentesnek vélt 

magaslatokon való megtelepedés – sem segített. Rendkívüli árhullámok levonulásakor ezek a 

területek is víz alá kerülhettek. Vízrajzi mérések, adatok hiányában csak az évszázadok alatt 

felhalmozódott tapasztalatra lehetett hagyatkozni a lokális védelem kialakítása során, azonban 

ez a kollektív tudás a Kárpát-medencében történelmi időléptékben igen sérülékenynek 

bizonyult. 

 

A Zagyva-Tarna vízrendszere kedvező ökoszisztéma-szolgáltatások sokaságát nyújtotta a 

térségben megtelepedőknek. Az alföldi és a hegyvidéki táj találkozása, a nyersanyagok és a 

víz mind vonzerőt gyakorolt. Különösen a XIX. század második felében gyors ütemben 

kiépülő ipari termelőkapacitás olyan értéket képviselt, ami fokozott védelmet igényelt s 

igényel ma is az árvizek kártételeivel szemben. 

 

Az időközben kiépült vízrajzi állomáshálózatban gyűjtött adatok elemzése révén a 

korábbiaknál pontosabb előrejelzések készíthetők ugyan s a vízkészletekkel való gazdálkodás 

hatékonysága is növelhető, azonban esetenként egy-egy időjárási szélsőség következtében 

előálló helyzet ismét ráirányítja a figyelmet az állomáshálózat vagy az adatforgalom 

„jóságának” felülvizsgálatára, az időszerűvé vált fejlesztések, teendők meghatározására. 
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Ahhoz azonban, hogy mind az értékeléseket, mind az azokból levonható következtetéseket 

megfelelően lehessen, akár egy összetett, a stratégiaalkotás folyamatának egyik lépését jelentő 

mégoly összetett módszert alkalmazó lépése után értékelni elkerülhetetlen a történeti földrajzi 

feljegyzések beható tanulmányozása is. (Melyek lehetnek esetenként „csak” 

tudománytörténeti érdekességek, de olyan fontos feljegyzések is, amelyek akár egy váratlan 

helyen bekövetkezett töltésszakadás okát is felismerhetővé teszik.) 

 

A Zagyva vízgyűjtőjének vízrajzi-vízügytörténeti eseményeiről is feltárhatók ilyen 

feljegyzések, melyek közül néhány ismertetésével a jelenlegi vízrajzi észlelő-mérőhálózat 

felülvizsgálatának fontosságára irányítgató a figyelem. 

 

Írásos dokumentumok igazolják, hogy a jászok már a XVIII. század elején, 1711-ben „gát”-at 

emeltek a fenyegető árvizek ellen, mivel a Zagyva mai alföldi vízgyűjtőjén Jászberény-

Jászjákóhalma közötti ’horpadásban’ hatalmas mocsarak terjengtek. (Nemes, G. (1981)_ In.: 

Vízminőségi Tájékoztató, 2001.) Id. Bedekovich Lőrinc, földmérő és vízépítő mérnök nevéhez 

fűződik a Zagyva, a Tarna és a Galga folyók szabályozása, a területeken lévő ősmocsarak 

lecsapolása, vízrendezés és az ármentesítési munkálatok megkezdése valamint a települések 

védelmét biztosító csatornák, töltések építése.  

Az 1939-1941. évek rendkívüli csapadékosak voltak, amelynek következtében jelentős 

mezőgazdasági károk keletkeztek. 1940. március 24-29. között levonult árhullám ideje alatt 

két töltésszakadás következett be. Ezt követően a mederszabályozással együtt készültek el a 

Zagyva mentén azok a védművek is, melyek a meder 1941-1942. között végzett kotrásakor 

épültek, a mederből kiemelt anyagból. Ezek a védművek depónia jellegű építmények voltak, 

nyomvonalukat úgy alakították ki, hogy azokat későbbi fejlesztések során át lehessen építeni 

azokat árvédelmi töltésekké. 1956-ot követően több ütemben folytatódott a depóniák töltéssé 

való átépítése, az 1963. évi nagy jeges árvízig, még csak néhány szakaszon fejeződött be. Az 

árhullám 1963. március 

 7. és április 5. közötti időszakban vonult le és ezeknek az eseményeknek döntő szerepe volt 

abban, hogy a Zagyva és a Tarna töltései a mai szintjükre kiépültek.  

A töltések az akkor érvényes Q2% árvízszint felett külterületen +0,5 m, belterületen +0,70 m 

biztonsággal kerültek kiépítésre az adott szakaszokon. A töltések meredek rézsűhajlással 

(1:1,5–1:3 között) és a mai előírásokhoz képest keskenyebb töltéskoronával (3,0 m) készültek. 

Az összefüggő nagyvízi szabályozási munkák 1987-ben fejeződtek be (Papanek, 2013.).  

A KDVVÍZIG 1971-ben tanulmányt készített „Zagyva tározós vízrendezése” címmel a 

zagyvai árhullámok mérséklésére, melyben összesen 6 tározó megépítésének lehetőségét 

vizsgálták: ezek a Mizserfai-, a Csengőkúti-, a Maconkai-, a Tarján-pataki-, a Mátraverebélyi- 

és a Sámsonházi-tározók. A tározórendszer legfontosabb elemeiként a Tarján-pataki-tározó, a 

Maconkai-tározó és a Mátraverebélyi-tározó több mint 6 millió m
3
 tározó térfogattal a 1970-

es évek folyamán kiépült, melyek feladata a Hatvan felett mértékadó vízhozam-csúcsok 

csökkentése volt. (VIZITERV, 2000.) 

A KDVVÍZIG által készített tanulmány rávilágított arra a tényre, hogy a Zagyva-Tarna 

vízrendszerre tervezett tározók megépítésére nagy szükség van. A Zagyva-Tarna 

Vízgazdálkodási Szabályozó Rendszer (ZT VSZR) kiépítése az 1974. októberi árvíz idején 

már folyamatban volt. A távmérő állomások megléte fontos információt szolgáltatott volna a 

magasabb területekről levonuló árhullámokról, amelyből következtetni lehet a lefolyás 

hevességére és az árhullám terjedési sebességére. 
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A végül 1976-ban elkészült és üzembe 

helyezett Zagyva-Tarna Vízgazdálkodási 

Szabályozó Rendszer (ZT VSZR) feladata 

volt egyrészt biztosítani a legfontosabb 

hidrológiai, hidrometeorológiai adatok 

mérését és távjelzését a megfelelő műszaki 

színvonalra kiépített mérőállomások 

bevonásával, másrészt a tározórendszer 

fokozatos kiépítésével a távvezérlésen 

alapuló lefolyás-szabályozást és 

vízkormányzás lehetőségét. 

 

6. ábra: A Zagyva-Tarna vízgazdálkodási rendszer 

(ZT-VSZR) elemei 

A rendszert a Vízgazdálkodási 

Tudományos Kutató Intézet (VITUKI), az 

Ár és Belvízvédelmi Készenléti Szolgálat 

(ÁBKSZ) és a Budapesti Műszaki 

Egyetem Műszer- és Méréstechnikai 

Tanszéke koncepciója alapján a Közép-

Duna völgyi Vízügyi Igazgatóság tervezte 

és valósította meg. A rendszer koncepciója 

kidolgozásakor arra az ismert tapasztalati 

tényre támaszkodtak, hogy a vízgyűjtőt 

szélsőséges hidrológiai viszonyok 

jellemzik, ezért a vizek kártételei ellen 

védekezni, illetve a vízkészletekkel 

optimálisan gazdálkodni csak automatikus 

távmérő rendszer kiépítésével lehetséges. 

A megvalósítása idején korszerű rendszer 

18 állomásán 6 hidrológiai jellemző 

mérésére került sor: lég- és 

talajhőmérséklet, csapadék, (a hómérési 

idényben hóvíztartalom), talajnedvesség, 

talajfagy, vízállás (6. ábra). Az adatok 

postai telexvonalon érkeztek a KDVVÍZIG 

által üzemeltetett adatgyűjtő és értékelő 

központba. Az akkori adatforgalom 

nagyságát jellemzi, hogy a rendszernek 

csapadékos napokon 6-8 ezer adat 

továbbítását kellett biztosítani (Stelczer, 

1986.). 

A Zagyva-Tarna rendszerben az 1979 évi árhullámot követően majd két évtized hosszú, 

viszonylag nyugodt vízjárású időszakát lezárva 1999 nyarán és 2000 tavaszán eddig nem 

észlelt magasságú és tartósságú árhullámok vonultak le, melyek közül kiemelkedett az 1999. 

júliusi árhullám. 

Az 1999. nyári és 2000. tavaszi árvizek után a Viziterv Consult Kft. elkészítette a „Zagyva-

Tarna vízrendszer árvízvédelmi fejlesztése” című megalapozó tanulmányt, amelyben a 

monitoring hálózat felszereltségére, az adatok áramlására is konkrét javaslatokat ad. 

2010. május-június hónapban kétszer egymás után vonult át hazánk felett nagy csapadékot 

okozó, lassan mozgó ciklon: a „Zsófia” május 15-18., az „Angéla” május 31.-június 4. között. 

2010. május hónap a sokéves átlaghoz viszonyítva – az eddigi mérések alapján – a 

legcsapadékosabb májusnak tekinthető. A Zagyva folyó vízállása 2010-ben a rendkívüli 

csapadékos időjárás következtében 7-szer ért el fokozatelrendelési szintet 

A Zagyván levonuló egymást követő két árhullám és a rendkívül nagy vízmennyiség 

levezetésére a KDV-VÍZIG kezelésében lévő mindhárom árvízcsúcs-csökkentő tározó 

összehangolt üzemeltetésére szükség volt. 

Az árhullámok tetőzése a töltésezett szakaszokon minden vízmércénél, mindkét árhullám 

levonulásakor – kivéve a második árhullám esetében 001055 Pásztó állomást – az 1999-es 

LNV-t meghaladó vízállásokkal következett be. A legnagyobb eltérés 001057 Hatvan állomás 
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vízmércéje esetében mutatkozott: itt 54 cm-el tetőzött magasabban a folyó, mint a korábbi 

LNV értéke volt. 

 

5. A Zagyva vízgyűjtőjén létesített, jelenlegi vízrajzi monitoring 

Magyarországon a szórványos, adott célt (pl. rizstermelés vízellátó árkai szivárgási 

veszteségének becslése) szolgáló méréseket követően a rendszeres, szervezett vízrajzi 

tevékenység a XIX. század végén kezdődött. Először a folyók vízállásának mérésére szolgáló 

vízmércék telepítésével, majd a társadalmi-gazdasági igények változásával és szélesedésével 

újabb vízfajtákra terjedt ki (Stelczer, 1986., Szalai, 2003.). A vízrajzi monitoring hálózat 

üzemeltetésének elsődleges célja, a megbízható mennyiségi adatok előállítása és 

szolgáltatása a napi operatív feladatokhoz (árvíz, belvíz, aszály, hó, jég, előrejelzés, 

vízszabályozások), illetve kellő hosszúságú adatsorok biztosítása a szükséges hidrológiai 

elemzésekhez a vízgazdálkodás (pl. állapotértékelések, hatósági munka, mértékadó árvízi, 

kisvízi jellemzők meghatározása) vagy műszaki-tervezési feladatok megoldása számára. 

A dolgozat célterületének megfelelően az alábbiakban elsősorban a Zagyva felső vízgyűjtőjén 

létesített vízrajzi hálózat területi eloszlásának bemutatására kerül sor. 

5.1 Meteorológiai állomások 

A meteorológiai észlelőhálózat üzemeltetése és fenntartása, (csapadék, hó, léghőmérséklet-

mérés, stb.) alapvetően az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) feladata. Emellett a 

Közép-Duna völgyi Vízügyi Igazgatóság az OMSZ állomások kiegészítéseként a saját 

működési területükön a rendelkezésre álló adatok jobb területi lefedettsége érdekében további 

11 állomást telepített és üzemeltet. 

Az árvizek elleni sikeres védekezés, a gyors döntések meghozása ugyanis megköveteli, hogy 

a területen megfelelő sűrűségű csapadékmérő hálózat és információ álljon a vízügy 

rendelkezésére. A Zagyva vizsgált felső szakaszán telepített mérőállomások térbeli 

elhelyezkedését a 7. ábra mutatja, főbb adatait az 1. táblázat tartalmazza. 

 

 

7. ábra: A Zagyva felső vízgyűjtőjén létesített 

meteorológiai állomások elhelyezkedése 

 

8. ábra: A Zagyva felső vízgyűjtőjén létesített 

vízmércék elhelyezkedése 
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1. táblázat: A Zagyva vízgyűjtőjén létesített meteorológiai állomások műszaki jellemzői 

 

5.2 Felszíni vizek 

A Zagyván és a mellékvizeken jelenleg a felszíni vízrajzi észlelések és mérések (vízállás és 

vízhozam) hálózata törzsállomásokból, helyi jelentőségű üzemi állomásokból és árvízi 

helyzetben észlelő árvízi üzemi állomásokból tevődik össze. A Zagyva vizsgált szakaszán a 

mérési helyek térbeli elhelyezkedését a 8. ábra szemlélteti, az állomások fontosabb 

alapadatait a 2. táblázat tartalmazza. 

 

Törzsszám Állomásnév EOVX [m] EOVY [m[
Mérendő 

klímaelemek                 

Mérést végző szervezet    

(mérési, adattovábbítási mőd)

001339 Nagykáta 229228 702973 hóvastagság VÍZIG (észlelt)

004359 Hasznos 287121 703197 hóvastagság VÍZIG (észlelt)

006793 Mátraszentistván 287362 711535 hóvastagság VÍZIG (észlelt)

Törzsszám Állomásnév EOVX [m] EOVY [m[
Mérendő 

klímaelemek                 

Mérést végző szervezet    

(mérési, adattovábbítási mőd)

120034 Apc 272784 698248 csapadék VÍZIG (észlelt)

120035 Galgagyörk 266586 674808 csapadék VÍZIG (észlelt)

120036 Tura 250096 691897 csapadék VÍZIG (észlelt)

120080 Ecseg 284840 690683 csapadék, léghő VÍZIG (távjelzett)

120091 Mátraszentimre 285291 712388 hóvast., csap., léghő VÍZIG (távjelzett)

121055 Pásztó 285006 697888 csapadék, léghő VÍZIG (távjelzett)

121057 Hatvan 257785 697749 csapadék, léghő VÍZIG (távjelzett)

121058 Szentlőrinckáta 242807 704049 csapadék, léghő VÍZIG (távjelzett)

121059 Maconka 295271 709745 csapadék, léghő VÍZIG (távjelzett)

121060 Kisterenye 298023 708353 csapadék, léghő VÍZIG (távjelzett)

121061 Galgamácsa 260560 676202 csapadék, léghő VÍZIG (távjelzett)

OMSZ szám Állomásnév EOVX [m] EOVY [m[
Mérendő 

klímaelemek                 

Mérést végző szervezet    

(mérési, adattovábbítási mőd)

44811 Tápiószele 223755 713523 csapadék, léghő OMSZ (távjelzett)

52523 Zabar 311330 724966 csapadék, léghő OMSZ (távjelzett)

212851 Kékestető 280873 722419 hóvast., csap., léghő OMSZ (távjelzett)

44214 Aszód 238385 682237 csapadék, léghő OMSZ (távjelzett)

43613 Penc 271801 667610 csapadék, léghő OMSZ (távjelzett)

43617 Püspökszilágy 264859 669693 csapadék, léghő OMSZ (távjelzett)

44710 Sülysáp 232878 536284 csapadék, léghő OMSZ (távjelzett)

Törzsszám / 

OMSZ szám
Állomásnév EOVX [m] EOVY [m[

Mérendő 

klímaelemek                 

Mérést végző szervezet    

(mérési, adattovábbítási mőd)

120045 / 43715 Apc-gátőrtelep 272562 697688 csapadék, léghő OMSZ-VÍZIG (távjelzett)

120026 / 43430 Hasznos 287121 703116 csapadék, léghő OMSZ-VÍZIG (távjelzett)

120036 / 44305 Tura 250037 691817 csapadék, léghő OMSZ-VÍZIG (távjelzett)

Vízrajzi törzsállomások

Vízrajzi üzemi állomások

OMSZ állomások

OMSZ-Vízügy közös érdekeltségű állomások
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2. táblázat: A Zagyva felső vízgyűjtőjén létesített vízmércék alapadatai 

 

5.3 Talajvízszint-mérő kutak 

Magyarországon a medenceterületek 

porózus képződményeinek telített 

zónájában elhelyezkedő felszín-közeli 

vizeket talajvíznek nevezzük. A talajvíz 

szintjének alakulását a múlt század 

harmincas éveiben megkezdett, majd a 

század második felétől országossá kiépített 

talajvízszint hálózatban mérik, de az 

azokon a dombvidékeken ahol nincs 

összefüggő talajvíztartó és a hegyvidéken, 

nem épült ki. (Ez utóbbiak esetében a 

völgytalpakon létesítettek kutakat.) 

Korábban a nagyszámú ásott kút vízszintje 

is információt adott, de ez az 

információszerzési lehetőség a vezetékes 

vízellátás általánossá válásával jórészt 

megszűnt. 

 

9. ábra: A Zagyva felső vízgyűjtőjén létesített 

vízrajzi törzshálózati talajvízszint-mérő kutak 

elhelyezkedése 

Törzsszám Vízfolyás Állomásnév

Állomás 

szelvény 

(fkm)

Mérce "0" pont 

OTR szerint          

[m Bf.]

EOVY [m] EOVX [m]
Mérőeszköz 

típusa
Vízállás/Távmért

Víz-

hozam

002993 Zagyva-patak Nemti Dorogházi út 155,400 199,36 712406 295455
Digitális 

regisztráló
1987.05.08/2006.10.12. +

001059 Zagyva-patak Maconka 152,600 191,215 709724 295306
Digitális 

regisztráló
1974.03.01/1977.03.01 +

001060 Tarján-patak Kisterenye 2,300 192,08 708327 298008
Digitális 

regisztráló
1974.03.01/1977.03.01 +

001055 Zagyva-patak Pásztó 133,800 149,592 697913 284966
Digitális 

regisztráló
1932/01.01/1974.01.01 +

004352 Szuha-patak Ecseg 15,350 155,82 691453 284188
Digitális 

regisztráló
2001.01.20/2001.02.01 +

001056 Zagyva Apc 119,200 129,105 697797 272658
Digitális 

regisztráló
1910.01.01/1999.01.01 +

001057 Zagyva Hatvan-alsó 104,000 113,695 697704 257782
Digitális 

regisztráló
1974.01.01/1977.01.02 +

001061 Galga-patak Galagmácsa 29,800 132,48 676180 260514
Digitális 

regisztráló
1932.07.05/1977.03.01 +

001062 Galga-patak Hévízgyörk 18,000 117,43 685665 254825
Digitális 

regisztráló
1935.01.01/2012.10.09 +

001058 Zagyva Szentlőrinckáta 87,826 103,75 703853 242579
Digitális 

regisztráló
1955.03.25/1977.01.01 +

Törzsszám Vízfolyás Állomásnév

Állomás 

szelvény 

(fkm)

Mérce "0" pont 

OTR szerint          

[m Bf.]

EOVY [m] EOVX [m]
Mérőeszköz 

típusa
Vízállás/Távmért

Víz-

hozam

120100 Tarján-patak Tarjánpataki-tározó 3,300 194,62 707731 298732
Digitális 

regisztráló
1979.01.01/2009.01.01

120101 Zagyva-patak Maconkai-tározó 153,120 192,60 709835 295209
Digitális 

regisztráló
1977.01.01/1998.05.01

120102 Zagyva-patak Mátraverebélyi-tározó 145,950 175,50 705256 292462
Digitális 

regisztráló
1977.01.01/2012.11.22

120028 Zagyva-patak Mátraverebély, alvíz 145,750 174,35 705234 294641
Digitális 

regisztráló
2008.05.01/2012.12.04

120103 Kövicses-patak Hasznosi-tározó 8,200 266,30 703418 287196
Digitális 

regisztráló
1988/01.01/2015.04.07

120106 Szuha-patak Ecsegi-tározó 16,600 166,10 690691 285041
Digitális 

regisztráló
2013.10.01/2013.10.01

121047 Herédi-Bér-patak Hatvan 3,000 116,46 695959 260314
Digitális 

regisztráló
2013.09.24/2013.09.24

Vízrajzi törzsállomások

Üzemi állomások
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A Zagyva felső vízgyűjtőjén létesített talajvízszint-mérő kutak térbeli elhelyezkedése a 9. 

ábrán látható, az állomások törzsadatait pedig a 3. táblázat tartalmazza. 

 

3. táblázat: A Zagyva felső vízgyűjtőjén létesített vízrajzi törzshálózati talajvízszint-mérő kutak törzsadatai 

 

6. Az adatok forrása, adatelőkészítés és előfeldolgozás 

A Zagyva 001058 Szentlőrinckáta vízmérce szelvényhez tartozó részvízgyűjtő 

hidrometeorológiai, hidrológiai sajátosságainak értékeléséhez felhasznált adatok forrása a 

Magyar Hidrológiai Adatbázis (MAHAB), az állomások alapadatai (törzsadatok: „0”-pont, 

perem- és terepmagasság, érvényesség kezdő időpontja) pedig a Vízrajzi Állomás és 

Mérőeszköz Nyilvántartó Alkalmazás (VÁM) volt. A csapadékmérő állomások adatai 

esetében azok a területileg illetékes vízügyi igazgatóságok által létesített és üzemeltetett 

vízrajzi hidrometeorológiai állomások, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat 

(OMSZ) adatai voltak. (Ez utóbbiakat a Vízrajzi Évkönyvekben közzétett, annak nyomtatott 

változatából, a vizsgált területen elhelyezkedő állomások adatait tartalmazó oldalakról 

redigitalizálással állítottuk elő.) Léghőmérséklet-adatok sem nyomtatott, sem pedig 

adatállományban nem álltak rendelkezésre, ezért a terület jellemzése elsődlegesen 

szakirodalmi forrásokra támaszkodva volt lehetséges. 

Vízrajzi törzsállomások 

Település 
Törzs-

szám 

Terep-

magasság 

[m Bf.] 

Perem-

magasság 

[m Bf.] 

EOVY 

[m] 

EOVX 

[m] 

Kút-

mélység 

[m] 

Szűrőzött 

szakasz 

[m-m] 

Mérőeszköz 

típusa 

Aszód 001080 125,89 126,07 682127,60 256435,32 5,90 3,2 - 5,9 
Mérőszalag 

síppal 

Bátony-

terenye 
004061 191,15 191,89 707746,33 292881,45 6,50 4,6 - 6,6 

Digitális 

regisztráló 

Boldog 001090 113,35 114,102 698759,88 250779,90 7,10 4,0 - 7,0 
Digitális 

regisztráló 

Hatvan 001072 120,70 121,10 696306,44 259212,67 8,50 4,2 - 7,2 
Digitális 

regisztráló 

Hatvan 003753 116,44 117,29 697785,92 257751,72 6,40 4,0 – 5,5 
Mérőszalag 

síppal 

Hatvan 004589 116,87 117,96 697033,20 256972,11 5,47 1,0 - 4,0 
Digitális 

regisztráló 

Hatvan-

Nagygombos 
003393 120,50 121,19 698174,99 261385,50 7,52 4,5 - 7,5 

Digitális 

regisztráló 

Lőrinci 001087 127,77 128,41 696605,00 270252,00 12,00 8,0 - 12,0 
Mérőszalag 

síppal 

Szurdok-

püspöki 
001069 141,75 142,87 698424,00 278906,00 6,66 2,0 - 5,0 

Mérőszalag 

síppal 

Tar 001070 173,03 173,56 702151,99 290509,10 9,00 4,0 - 9,0 
Mérőszalag 

síppal 

Tura 001084 118,54 119,29 691511,29 252080,3 8,20 5,8 - 7,3 
Digitális 

regisztráló 

Valkó 001082 155,72 156,68 684983,40 246793,11 8,94 7,0 - 8,9 
Digitális 

regisztráló 

Zagyva-

szántó 
001068 132,31 132,94 696729,89 270828,88 5,75 4,0 - 7,3 

Digitális 

regisztráló 
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A MAHAB-ban tárolt vízrajzi (vízállás és vízhozam, talaj- és rétegvízszint) mérési adatok 

szöveges formába történt exportálása után került sor azok áttekintésére, valamint a napi 

reggeli vízállásokat tartalmazó állományok előállítására. Egyfelől erre azért volt szükség, 

hogy a tervezett további számítások elvégezhetővé váljanak, illetve azért, hogy az adatok 

közel egyenlő időbeli távolságra helyezkedjenek el egymástól. Másfelől pedig mindenképpen 

el kellet kerülni az alapstatisztikai számítások esetében a véletlen hibázás lehetőségét. 

A leválogatást az összegyűjtött adatok tételes numerikus és grafikus ellenőrzésére, valamint 

az adatleválogatás kimeneti állományai sajátosságai következményeként bekövetkezhető 

adatvesztés korrekciójára is sor került. 

 

    

    

    

10. ábra: A Zagyván létesített vízmércék menetgörbéi 

A 10. ábra menetgörbéi a Zagyva Szentlőrinckáta feletti szakaszán létesített vízmércék 

adatainak felhasználásával az egyes szelvények vízjárásának időbeli alakulását szemléltetik. 

Az egyes vízmércéken a mérések kezdetének időpontja jelentős időbeli eltérést mutat (4. 

táblázat). A Zagyván létesített vízmércék közül a leghosszabb adatsorral – 1910. január 1. óta 

– a 001056 Apc (a táblázatban piros színnel jelölve), a legrövidebbel pedig a 002993 Nemti, 

Dorogházi út állomás (a táblázatban zölddel jelölve) rendelkezik. Ezért meg kellett keresni azt 
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a legkorábbi időpontot, ami a lehető legkisebb adatveszteséget okozza. A rendelkezésre álló 

adatsorok „legkisebb közös többszöröse”, azaz a feltételeknek legjobban megfelelő időpont 

1975. január elseje volt, ami egyben a 10. ábra menetgörbéinek kezdő időpontja is. 

 

4. táblázat: A Zagyva szentlőrinckátai vízmérce-szelvényhez tartozó részvízgyűjtője vízmércéinek kezdő mérési 

időpontja 

 

 

    

    

11. ábra: A Zagyva mellékvízfolyásain létesített vízmércék menetgörbéi 

 

 

5. táblázat: A Zagyva mellékvízfolyásain létesített vízmércék létesítési időpontja 

TÖRZSSZÁM ÁLLOMÁS NEVE VÍZFOLYÁS 

VÍZGYŰJTŐ 

TERÜLET               

(km2) 

LÉTESÍTÉS   

DÁTUMA 

002993 Nemti, Dorogházi út Zagyva 168 1987.05.08 

001059 Maconka Zagyva 179 1974.03.01 

001055 Pásztó Zagyva 488 1932.01.01 

001056 Apc Zagyva 617 1910.01.01 

001057 Hatvan-alsó Zagyva 1222 1974.01.01 

001058 Szentlőrinckáta Zagyva 1954 1955.03.25 

 

TÖRZSSZÁM ÁLLOMÁS NEVE VÍZFOLYÁS 

VÍZGYŰJTŐ 

TERÜLET               

(km2) 

LÉTESÍTÉS   

DÁTUMA 

001060 Kisterenye Tarján-patak 75 1974.03.01 

004352 Ecseg Szuha-patak 97 2001.01.01 

001061 Galgamácsa Galga 288 1932.07.05 

001062 Hévízgyörk Galga 416 1935.01.01 
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A Zagyva mellékvízfolyásain létesített vízmércék közül összesen 4 vízmérce rendelkezik 

hosszabb idősorral (11. ábra). Közülük a 004352 Ecseg állomáson 2001. január 1. óta 

végeznek méréseket. A vízmérce-állomások alapadatai az 5. táblázatban olvashatók. 

 

7. Összefoglalás 

A Zagyva, mint a névadó s egyben befogadó 5677 km
2
 kiterjedésű vízgyűjtő területét számos 

kisebb-nagyobb patak tagolja részekre. Közülük a Tarna a legjelentősebb, vízgyűjtője 2116 

km
2
, összesen 46 kisvízfolyás vizét gyűjti össze s továbbítja Jászjákóhalmánál a Zagyvába. 

Mindkét vízgyűjtő jellemzője, hogy területileg jól lehatárolhatók, földtani jellemzőik a 

hasonlóság mellett jelentős különbségeket is mutatnak. Ez utóbbiak a vízrendszerek 

elkülönítését is lehetővé teszik, illetve az orográfiai különbözőségekre visszavezethető 

eltérések mérlegelhetők. 

Az árhullámok levonulása, ezen belül a vízállások-vízhozamok (Q-H görbe) alakulását a 

meteorológiai események mellett a részvízgyűjtők pillanatnyi jellemzőin (pl. talajtelítettség, 

növényzet állapota) kívül a mindenkori mederállapot is befolyásolja. Ezért a Zagyva 

vízgyűjtőjén létesített vízrajzi monitoring behatóbb vizsgálatának előkészítéseként számba 

vettük azokat a háttértényezőket, amelyek az egyes árhullámok levonulását befolyásolhatják, 

illetve rendkívüli hidrológiai helyzetben az egyes árvízi események bekövetkezésének 

valószínűségét növelhetik. 

Az elemzések során megbízható mérési adatokra támaszkodva lehet eredményes munkát 

végezni, ezért az adatelőkészítés meghatározó jelentőségű és időigényes feladat. 

A további vizsgálatok, az elmúlt évtizedekben bekövetkezett változások értékelése a jelenleg 

már előzetes adatválogatáson és feldolgozáson átesett idősorokra felhasználásával történik. E 

munka eredményéről a következő dolgozatban számolunk be. 
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 (Megjegyzés: Az elmúlt évtizedekben – részben követve a társadalmi-gazdasági változást átalakulást – a vízügyi igazgatóságok feladatköre 
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