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Vízbázisok és védelmük

Víz a föld alatt, víz a föld alól

Akárhová megyünk az országban, több és külön-
bözô fajta víz van a terepfelszín alatt, mint gon-
dolnánk. Valamikor minden portán ott volt a
gémeskút vagy a kerekes kút. A bennük látszó víz-
tükör a talajvíz felszíne az adott helyen. Ha
mélyebbre fúrunk, tapasztaljuk, hogy a vízrekesz-
tô rétegek alatt szintén vizet találunk, ez a réteg-
víz. A víztartó rétegek általában homok anyagúak,
szemcsések. A szemcsék közötti pórusokban nagy
mennyiségû víz van.
A Bakonyban kirándulva gondoljunk arra, hogy
ezeknek a hegységeknek a kôzetei repedezettek és
ezek a repedések vízzel vannak telve. Ez a karszt víz.
A patakok, folyók által lerakott durvaszemû
kavicsrétegek mintegy megszûrik a folyóvizet. Az
itt tárolt vizet partiszûrésû víznek nevezzük.
Egyes területeken a víztükröt közvetlenül éri a
földbe beszivárgó csapadékvíz, máshol a vízre-
kesztô rétegek akadályozzák az átszivárgást. A fel-
szín alatti víz nincs nyugalomban! Mozog a víz-
tartó kôzetben, áramlik egyik közegbôl a másikba.
Van olyan fajtája, amely csak néhány éve tartóz-
kodik a felszín alatt, mások tíz, száz vagy akár
több ezer éve szivárogtak a felszín alá. A víztartó
és vízvezetô rétegek többé-kevésbé összefüggô
rendszerében helyezkednek el, általunk nem lát-
ható módon. 

Érték-e a víz?

Igen, érték. Hazánkban szinte mindenütt jelen
van a felszín alatti víz valamilyen típusa. Ennek
következménye, hogy a vezetékes vízellátás – más
országokhoz képest szinte egyedülálló módon -
csaknem száz százalékban felszín alatti vizet juttat
a lakásokba.
Érték, mert fontos szerepet játszik az életünkben.
Ezt az értéket azonban könnyen elveszíthetjük!
Azért, mert:
• A felszín alatti vizek léte számunkra termé sze -

tes, s ami természetes, arra nem vigyázunk!

• A felszín alatti vizek szemünk elôl rejtve lé tez -
nek, mozognak, gyarapodnak, fogynak,
szennye zôdnek. Az említett folyamatok lassan
játszódnak le, mert a felszín alatti vizek mozgá-
sa is lassú, ezért a következményeket is csak
hosszú idô elteltével tapasztaljuk.

• A felszín alatti víztömegbôl csak óriási költséggel,
hosszú idô alatt távolíthatóak el a szennye -
zôanyagok és akkor sem teljes mértékben.

Mi veszélyezteti az ivóvizünket ?

Ember és víz kapcsolata a legtöbbször nem válik a
felszín alatti víz javára. Csak egy kicsit kell körül-
néznünk és akár közvetlen közelünkben több
olyan tevékenységgel, vagy tevékenységek nyo mai -
val lehet találkozni, ami veszélyezteti a felszín alat-
ti vizet:
• Nem kell messzire menni, hogy az ember bele-

botoljon valamilyen hulladék halomba.
• Ma már minden településen ott a vezetékes víz,

vele a vízöblítéses WC, mosogató és mo só gép.
A szennyvíz szikkasztása során a megtöbbszörö-
zôdött vízfogyasztás felhígítja a szennyezôanya-
got és meggyorsítja azok talajvízbe jutását. Még
mindig sok az olyan település, ahol a vezetékes
vízellátás mellôl hiányzik a szennyvízelvezetés.
Így szinte valamennyi te l epülésünk alatt látha-
tatlan szennyvízdomb van.

• Nézzen be egy mezôgazdasági üzem udvarára:
trágyatárolás gödörben, acélhordók (amelyek
rozsdásodnak, kilyukadnak), az egyikben olaj a
gépek számára, a másikban vegyszer a gyomir-
táshoz.

• A mezôgazdaságban – különösen régen – hatal-
mas mennyiségû mûtrágyát és gyomirtó-rovar -
irtó vegyszert használtak fel. Amit nem használt
fel a növényzet, az a talajvízbe került és nagy
része ma is ott van…

• És akkor még nem beszéltünk az iparterületek-
rôl, a felhagyott bányákról, a bányák közelében
levô meddôhányókról, a kohókról…

Ne tévesszen meg minket az a gondolat, hogy ma
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4 V Í Z B Á Z I S V É D E L E M

már talajvízbôl szinte sehol sem vesznek ki vizet az
ivóvízellátás céljára. A mélyebben található
vízkész leteket a vízrekesztô rétegek csak egy ideig
képesek megvédeni a szennyezôdésektôl. A bizton-
ság addig tart, amíg biztonságban van az a termé-
szetben elôforduló víztömeg, amit kutakkal, kút-
csoportokkal  a felszínre hoznak és vezetékrend-
szerrel a fogyasztó csapjáig juttatnak.

Hogyan védhetjük meg ivóvízbázisainkat? 

A kutak, kútcsoportok felszíni és mélységbeli kör-
nyezetét nevezzük vízbázisnak.

A biztonság fokozását, szükség esetén megteremté-
sét szolgálja a 123/1997 (VII. 18.)
Kormányrendelet. A rendelet szerint védôterüle-
tet, védôidomot kell kialakítani a vízbázisok biz-
tonsága érdekében. Ehhez a vízbázist kellô részle-
tességgel – kutató fúrásokkal, geofizikai-,   izotó-
pos és  vízkémiai vizsgálatokkal – fel kell tárni és
az így szerzett ismeretek alapján kell méretezni a

védôterületeket, védôidomokat. Részletes elôíráso-
kat ad a rendelet ahhoz, hogy milyen szennyezô-,
vagy potenciális szennyezô tevékenységek végzése
tilos a védôterületen. Ennek nyomán a valóban
káros szennyezô tevékenységeket meg kell szüntet-
ni, újabbakat pedig nem szabad elkezdeni. A
vízmû üzemeltetése során figyelôkút rendszerrel
ellenôrizni kell a víz minôségét, még mielôtt az
elérné a kutakat, hogy látni lehessen, mennyire
eredményesek a védelmi intézkedések.

Ha mindez megtörténik, elmondhatjuk, hogy víz-
ellátásunk biztonságba került. A jogszabály
érvényre juttatása érdekében a Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság mûkö-
dési területén a vízbázisvédelmi kormányzati cél-
program keretében 24 sérülékeny vízbázis vízbá-
zisvédelmi munkái fejezôdtek be. 

A befejezett vízbázisvédelmi munkák eredményé-
rôl a következô oldalakon rövid összefoglaló tájé-
koztatást adunk. 

A kút vagy egyéb vízkivételi hely közvetlen környezete a belsô
védôterülethez tartozik. Méretezésénél 20 nap elérési idôvel
számol nak, tehát a belsô védôterület az a kút körüli terület,
ahonnan 20 napon belül a kút vizébe kerülhet a szennyezô
anyag vagy a szennyezett víz. Biztonsági okokból akkor is leg-
alább 10 méter sugarú kört kell figyelembe venni, ha a számí-
tások szerint a kút közvetlen közelében is több 20 napnál a
leszivárgási idô. Ivóvízkút esetében tehát belsô védôterületnek
minden esetben kell lennie. A belsô védôterülethez igen szigo-
rú elôírások tartoznak: pl. be kell keríteni, oda csak a kezelô
személyzet léphet be, stb. Ebbôl is következik, hogy a terület
tulajdonjogával is kell rendelkeznie a vízmû tulajdonosának.

A belsô védôterületet a külsô
védôterület veszi körül. A
külsô védôterülethez tartozó
elérési idô 6 hónap. A külsô
védôterületen szigorú korlá-
tok között van szabályozva
az építés, a közlekedés, a
földhasználat és minden
olyan egyéb tevékenység,
ami a talaj természetes védô-
képességét ronthatja (pl.
bányászat).

A védelem további fokozata a hidrogeoló-
giai védôterület, aminek ’A’, ’B’ és ’C’
zónája lehet. Az ’A’ jelû az 5 éves, a ’B’ jelû
az 50 éves elérési idôhöz kötôdik, míg a ’C’
jelû annak a teljes vízgyûjtô területnek a
határait jelzi, ahonnan a felszínre hulló
csapadék egyáltalán eljuthat a vízkivételi
helyhez. A hidrogeológiai védôterületen az
elérési idô növekedésével arányosan az ’A’
zónától a ’C’ zóna felé fokozatosan enyhül-
nek a korlátozások.
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A vízmû környezetének vízföldtani jellemzése

A Rába-völgy és Kemeneshát találkozásánál fekvô
vízmû vízbázisát talajvízre telepítve egy galéria és
egy fúrt kút alkotja. Különlegessége a vízadó réteg-
nek, hogy míg a vízmû területén talajvíznek minô-
sül, addig ugyanez a réteg a hátság alá benyúlva
már 30-40 m mélyen található, így rétegvíznek
tekinthetô. Felette nagyobb vastagságú iszapos,
agyagos üledék települ, amely megvédi a felszíni
szennyezôdésektôl.
A vízadó pleisztocén korú, középszemcsés, de apró
és durvább szemeket is tartalmazó homok, mely a
dombháti területeken iszapossá válik. Anyaga az
Alpok területérôl szállított kelet-alpi ôsfolyók hor-
dalékaként rakódott le.

A vízadó rétegek fedôje a vízmû területén pleiszto-
cén korú vöröses-sárgás homokos összlet, mely
helyenként löszös és vályogos.
A vízmûkút által megcsapolt réteget észak-nyugati
irányú talajvízáramlás jellemzi.

Vízbázis neve Bejcgyertyános-Nyôgér 
Körzeti Vízbázis

Vízbázis típusa Talajvíz

Vízbázis üzemeltetôje Vas megyei Víz és 
Csatornamû Zrt. Szombathely

Megbízó Nyugat-dunántúli 
Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság, Szombathely

Kivitelezô Aquaprofit Hungary Kft. 
Pécs

A munka ideje 1998 – 2000

Termelôkutak száma, 1 db kút, 1 db galéria
szûrôzési mélysége 5 – 23 m

Beruházás keretében 7 db
fúrt figyelôkutak száma

Figyelôkutak 7 db
száma összesen

Átlagos termelés 67 525 m3/év; 
185 m3/nap 

Javasolt védendô 91 250 m3/év; 
termelés 250 m3/nap

Vízbázisról ellátott 3 db: Bejcgyertyános, 
települések száma, neve Nyôgér, Sótony 

Vízbázisról ellátott 1 648 fô
lakosok száma

Kiépített vízkezelési Vastalanító berendezés
technológia

Védôterület mérete 1,0 km2

A vízbázis állapotának bemutatása

Bejcgyertyános vízmû vízbázisának védôterülete a
vízmûtelep területétôl DK-i irányban mintegy 3,4
km távolságra elnyúlva, 300 m szélességben helyez-
kedik el. Szerencsére a vízmû kedvezô fekvésének
köszönhetôen a község belterületét az utánpótlási
terület nem érinti. 
A vízbázis jelenleg kitermelt átlagos vízmennyisége
185 m3/nap. Az elmúlt 10 év idôszakát tekintve a

5V A S  M E G Y E  – B E J C G Y E R T Y Á N O S  

A vízbázis fôbb adatai

Bejcgyertyános vízmûtelep

Bejcgyertyános – Nyôgér Körzeti Vízbázis
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6 V Í Z B Á Z I S V É D E L E M

víztermelésben 2003-ig emelkedés mutatkozik,
azóta a víztermelés folyamatos csökkenése figyelhe-
tô meg.
A galéria és a kút kapacitását, valamint a várható
vízigényeket figyelembe véve a vízbázis hosszútá-
von biztosítani tudja a környezô települések biz-
tonságos vízellátását.

A terület földtani felépítésébôl adódóan a felszín
közeli rétegekre telepített galéria és fúrt kút víz-
utánpótlása jelentôs részben a hegyhát alóli réteg-
vizekbôl származik, kb. 10%-ra tehetô a lejtôlábi és
völgytalpi üledékekben tárolt talajvíz aránya.

A vízbázis utánpótlási területén fúrt figyelôkutak-
ból vett vízminták vizsgálati eredménye a talajvíz
nitrát szennyezettségét jelzik, helyenként határérté-
ket meghaladó mennyiségben. Sajnos a galériából
és a fúrt kútból termelt vízben is kimutatható a nit-
rát jelenléte, de mennyisége még jóval határérték
alatti. A szennyezôforrás felmérés alapján a telepü-
lés csatornázatlanságából, valamint a vízbázis terü-

letén történô legeltetô állattartásból adódó talajvíz-
szennyezés egyértelmûen kimutatható.
A vízbázisvédelmi beruházás diagnosztikai munkái
során elvégzett vizsgálatok alapján a vízbázis sérü-
lékenynek minôsül.
Ez alapján kijelölésre került a vízbázis belsô (20
napos), külsô (180 napos), az 5 éves hidrogeológiai
’A’, valamint az 50 éves hidrogeológiai ’B’ védôterület.

A vízbázis biztonságban tartásához szüksé-
ges intézkedések:

A vízbázis belsô védôterülete a
vízmû kerítéssel körbevett
területén belül helyezkedik el,
így a védelem biztosítottnak
tekinthetô.
A külsô, valamint a hidrogeo-
lógiai ’A’ és ’B’ védôterület
által érintett területek terület-
használata 75%-ban erdô,
kisebb arányban legelô, rét,
gyümölcsös stb. 
A diagnosztikai vizsgálatok
eredményei azt bizonyítják,
hogy a területen azonnali bea-
vatkozásra nincs szükség. A
vízbázis állapotában beálló
esetleges változásokat egy jól
üzemelô monitoring hálózat
elôre képes jelezni, ezáltal biz-
tosítva a megfelelô mennyi-
ségû és minôségû ivóvizet.

Bejcgyertyános vízmûkút
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A vízmû környezetének vízföldtani jellemzése

A vízbázis Vas megye É-i részén, a Kisalföld medence
DNy-i szélén a Répce és a Pós patakok völgye között
kiemelkedô „hátságon” található.
A vízbázis területének nagy része alatt megtalálható a
pleisztocén korú folyóvizi kavicsos összlet, aminek jel-
lemzô vastagsága 4 – 5 m. A kavicsösszlet feküje ale-
uritos agyag. Az agyag vastagsága 1 – 15 m között vál-
tozik, helyenként teljesen hiányzik. A pannóniai össz-
let felsô részére az iszapos, agyagos képzôdmények
közé települô néhány méter vastagságtól a 10 m-es
vastagságot is meghaladó, egymással összefüggô
homoklencsék a jellemzôek.
A talajvíz mélysége 2,5 – 5,0 m, áramlása K – DK irá-
nyú. A porózus rétegekben tárolt víz nyugalmi nyo-
mása a mélység növekedésével csökken. A víztermelés
hatására a természetes nyomásszintek a mélység függ-
vényében 2 – 5 m-t csökkentek, ennek következmé-
nyeként a felülrôl történô beszivárgás intenzitása
növekedett.

A büki vízbázis 9 db üzemelô kútja a felsô-pannon
korú homokrétegekbôl nyeri a vizet. A hasonló mély-
ségtartományt megcsapoló kutakat egy csoportba
sorolva négy vízadó szintet különíthetünk el.
A két sekélyebb vízadó szint 22 – 90 m között talál-
ható 6 db kúttal. A mélyebb vízadó szintekre 140 –
290 m mélységközre 3 db kút települt. A vízadó réte-
gek nyomásállapota alapján megállapítható, hogy 100
m mélységtartományig a porózus szintek szoros hid-
raulikai kapcsolatban állnak a talajvízzel, a mélyebb
szintek esetében ez a kapcsolat lényegesen gyengébb.

Vízbázis neve Bük Körzeti Vízbázis

Vízbázis típusa Rétegvíz

Vízbázis üzemeltetôje Bük és Térsége 
Vízmû Kft. Bük

Megbízó Nyugat-dunántúli 
Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság, Szombathely

Kivitelezô Waterplan Kft. Pécs

A munka ideje 2000 – 2002

Termelôkutak száma, 9 db: 
szûrôzési mélysége 24 – 291 m

Beruházás keretében 18 db
fúrt figyelôkutak száma

Figyelôkutak 18 db
száma összesen

Átlagos termelés 957 580 m3/év; 
2 624 m3/nap 

Javasolt védendô termelés 1 825 000 m3/év; 
5 000 m3/nap

Vízbázisról ellátott 5 db: Bük, Bô, Gór, 
települések száma, neve Chernelházadamonya, 

Répceszentgyörgy

Vízbázisról ellátott 4 341 fô
lakosok száma

Kiépített vízkezelési Vas-mangántalanítás
technológia

Védôterület mérete 1,33 km2

A vízbázis állapotának bemutatása

A vízbázis jelenleg kitermelt átlagos vízmennyisége
2624 m3/nap. Az elmúlt 10 év idôszakának termelési
adatait vizsgálva kitûnik, hogy 1996 és 2003 között a

A vízbázis fôbb adatai

7V A S  M E G Y E  – B Ü K

Bük Körzeti Vízbázis

Bük vízmûtelep
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8 V Í Z B Á Z I S V É D E L E M

kitermelt víz mennyisége kb. 40%-al emelkedett, majd
2003 óta 10%-os termelés visszaesés tapasztalható.
A vízmûkutak maximális kapacitását, valamint a
jelenleg kitermelt napi átlagos vízmennyiséget figye-
lembe véve a vízbázis termelôkútjai hosszú távon
képesek biztosítani a lakosság vízellátását.
A vízbázis hidrogeológiai védôterülete Bük várostól K
– ÉK-i irányban helyezkedik el, érintve a város ÉK-i,
részben csatornázatlan belterületét, valamint Bükfürdô
–üdülôterületet, mely 100%-ban csatornázott.
Az utánpótlódási terület nagy része intenzív mezôgaz-
dasági mûvelés alatt áll.

A vízbázis felszín közeli rétegvizeinek utánpótlása a K
– DK-i irányból történô háttéráramlás mellett felül-
rôl, talajvízbôl történik, melynek közvetlen kapcsola-
ta van a felszínnel.
Ezt bizonyítják az elvégzett geofizikai vizsgálatok,
melyek a volt TSz Géptelep, valamint állattartó telep
környezetében feltárták, hogy a talajvíz feküjét képe-
zô agyagréteg hiányzik, így a szennyezett talajvíz aka-
dály nélkül lejuthat a rétegvízig, mely oldalirányú
áramlással a termelô kutakba juthat.

A vízbázis utánpótlódási területén lévô mezôgazdasági
területhasználatból adódóan a talajvíz erôsen nitrátos,
valamint növényvédô és gyomirtó szerekkel szennyezett.
A vízmû sekélyebb kútjaiban már megjelentek a
növényvédô-, és gyomirtószer maradványok, vala-
mint nitrát jelenléte is kimutatható a legsekélyebb
rétegre telepített P-2 jelû (K-12) kútban 10 mg/l

körüli értékben. A vízmûkutakból kitermelt víz vasta-
lanítást követôen fogyasztható.

A szennyezôforrás feltárás a védôterületen belül
több illegális hulladéklerakót, egykori TSz géptele-
pet, állattartó telepet, benzinkutat vizsgált. Ezen
területek környezetében mélyített fúrások lokális
szennyezéseket tártak fel a talajvízben, elsôsorban
nitrát és ásványolaj tekintetében.

A vízbázisvédelmi beruházás diagnosztikai munkái
során elvégzett vizsgálatok alapján a vízbázis sérülé-
kenynek minôsül, ezért kijelölésre került a vízbázis
belsô (20 napos), külsô (180 napos), az 5 éves elérési
idôhöz tartozó hidrogeológiai ’A’ , valamint az 50 éves
elérési idôhöz tartozó hidrogeológiai ’B’ védôterület.

A vízbázis biztonságban tar tá sához szük séges
in téz ke dé sek:

- a vízbázis területén lévô potenciális szennyezô
forrást jelentô létesítmények környezetvédelmi
felülvizsgálatát el kell végezni.

További feladatok:
- csatornázatlan településrész közmûhálózatra
kötése
- illegális hulladéklerakók mielôbbi felszámolása
- mezôgazdasági növénytermesztésben használt
mûtrágya és növényvédô szerek mennyiségének
megengedett mértékben történô alkalmazása, a
biogazdálkodásra való áttérés
A vízbázis kiépült monitoring rendszerének üze-
meltetésével a vízbázis állapota folyamatosan nyo-
mon követhetô. 

Bük P-4 jelû vízmûkút
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A vízmû környezetének vízföldtani jellemzése

A vízbázis hidrogeológiai védôterülete Vas megye dél-
nyugati részén, Körmend várostól É-ra helyezkedik
el, fôként mezôgazdasági szántóföldi területeket
lefedve. 
A terepszint délkeleti irányban a Rába folyó felé eny-
hén lejt.
A vízbázis 14 db kútja egymástól viszonylag nagy
távolságra épült. A kutak közül 8 db a felsô-pannon
korú, felszín közeli 21 – 95 m közötti, míg a másik 6
db a mélyebben található 95 – 350 m közötti homok-
rétegeket szûrôzi. A porózus vízadó szintek jellemzô-
en regionális kiterjedésûek.
A rétegek vastagsága 1 – 15 m között változik, de leg-
jellemzôbb a 4 – 6 m. Anyagát tekintve finom szem-
nagyságú homok. A homok több helyen iszapossá
válik, de kis elterjedésben kavics is elôfordul vízadó-
ként. A vízadó rétegek közé iszapos, homokos agyag,
agyag települt.

A talajvizet tároló többnyire homokos – kavicsos réte-
get 2 - 5 m vastag féligáteresztô iszapos agyag védi a
felszíni szennyezôdésektôl.
A vízmûkutak szûrôzési helye alapján öt vízadó szin-
tet különböztethetünk meg. Egy-egy vízadó szintben
több porózus réteg is van, de ezek a vízzáró és félig
áteresztô rétegek kiékelôdése és összefogazódása
következtében egymással összefüggésben vannak. Ez a
vízföldtani szempontból kedvezôtlen kifejlôdés kis
vízhozamú, alacsony fajlagos hozamú kutakat ered-
ményezett. A nyomásgradiens alapján mintegy 250 m
mélységig a lefelé áramlás, mélyebben a feláramlás jel-
lemzô.
A felszínalatti vizekre természetes állapotban az ÉNy
- DK áramlási irány a jellemzô.

Vízbázis neve Körmend Körzeti Vízbázis

Vízbázis típusa Rétegvíz

Vízbázis üzemeltetôje Vas megyei Víz és 
Csatornamû Zrt. Szombathely

Megbízó Nyugat-dunántúli 
Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság, Szombathely

Kivitelezô Bányászat és Környezete 
Mérnöki Iroda Kft., 
Budapest

A munka ideje 1997 – 2000

Termelôkutak száma, 14 db
szûrôzési mélysége 21 – 350 m

Beruházás keretében fúrt 22 db
figyelôkutak száma

Figyelôkutak 22 db
száma összesen

Átlagos termelés 710 456 m3/év; 
1 947 m3/nap 

Javasolt védendô termelés 1 780 105 m3/év; 
4 877m3/nap

Vízbázisról ellátott 5 db: Körmend, Felsôberkifalu,
települések száma, neve Horvátnádalja, Magyarnádalja, 

Vasalja 

Vízbázisról ellátott 13 615 fô
lakosok száma

Kiépített vízkezelési Nincs
technológia

Védôterület mérete 2,2 km2

A vízbázis fôbb adatai

9V A S  M E G Y E  – K Ö R M E N D

Körmend Körzeti Vízbázis

Körmendi vízmûkút

vasmegye_OK:Layout 1  9/24/07  9:54 AM  Page 9



10 V Í Z B Á Z I S V É D E L E M

A vízbázis állapotának bemutatása

A jelenleg kitermelt átlagos vízmennyiség 1947
m3/nap, mely a 90’-es évek termelési adataihoz viszo-
nyítva kb. 10–15%-os termeléscsökkenést jelent. A
csökkenés mértéke 2002 óta megállt, az éves átlagos
víztermelés azóta állandónak mondható. 
Figyelembe véve a vízmûkutak maximális kapacitását,
valamint a jelenleg kitermelt napi átlagos vízmennyi-
séget megállapíthatjuk, hogy a vízbázis termelôkútjai
hosszú távon képesek biztosítani a lakosság biztonsá-
gos vízellátását.

A felszínhez közeli 21,0 – 43,0 m közötti vízadó réteg
vízutánpótlása az ÉNy-i irányból történô háttéráram-
lás mellett a felszín felôl történô közvetlen beszivár-
gásból biztosított. Mivel ezen vízadó rétegeknek a fel-
szín közeli vízzáró rétegek hiányában közvetlen kap-
csolata van a felszínnel, a szennyezésekkel szemben
sérülékenynek minôsülnek. Ezen felszín közeli réte-
gekre kerültek kiképzésre a vízmû V.(K-10), VII.(K-
30), és XI.(K-31) sz. kútjai. Az ennél mélyebben elhe-
lyezkedô vízadó szinteknek már nincs közvetlen kap-
csolata a felszínnel, vagyis a felszín felôl induló szeny-
nyezôdésekkel szemben védettebbek.

A vízbázis védôterületén a talajvízre általánosan jel-
lemzô a határérték feletti nitrát tartalom, mely elsô-
sorban a területen folytatott mezôgazdasági tevékeny-
ségbôl adódik. A vízminôség vizsgálatok alapján a
vízmûkutakban még nem mutatható ki szennyezôdés,
a termelt víz ivóvíz minôségû. Kivételt képez a város
belterületéhez legközelebbi V. sz. vízmûkút, melyben
a nitrát mennyisége határérték feletti. 

A területen végzett szennyezô forrás felmérés alapján
a védôterület D-i részén található csatornázatlan lakó-
épületek, valamint a védôterületen folytatott mezô-
gazdásági tevékenységbôl származó szerves és szervet-
len trágyafelhasználás diffúz szennyezôként veszélyez-

tetik a vízbázis biztonságát.
A vízbázisvédelmi beruházás diagnosztikai
munkái során elvégzett vizsgálatok alapján a
vízbázis sérülékenynek minôsül. Ez alapján a
vízbázis 50 éves elérési idôhöz tartózó hidro-
geológiai ’B’ védôterület került kijelölésre.

A vízbázis biztonságban tartásához
szükséges intézkedések:

- A védôterülettel érintett csatornázatlan tele-
pülésrészen a csatornahálózat kiépítését mie-
lôbb meg kell valósítani. A megvalósulásig
csak zárt szennyvízgyûjtô akna engedélyezhe-
tô.
- A mezôgazdasági tevékenység hatásának
ellenôrzését a kiépített észlelôhálózat üzemel-
tetésével kell biztosítani.
- A szerves trágyázás és mûtrágyázás mennyi-
ségére vonatkozó felhasználást a 49/2001.
(IV.03) Kormányrendeletben foglaltak alap-
ján 170 kg/ha nitrogén tartalomban kell
maximálni.

Körmendi megfigyelôkutak
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A vízmû környezetének vízföldtani jellemzése

A kôszegi vízmû partiszûrésû vízbázisa az osztrák
határ mellett, a Gyöngyös-patak bal partján, a
Rôti-völgyben helyezkedik el.

A Rôti-völgyi vízbázis 9 db üzemelô kútja a
Gyöngyös-patak átlag 200 m széles völgyében, a
pleisztocén korú homokos kavicsteraszra települt.
A vízadó rétegek alatt felsô-pannon korú agyagos
rétegek helyezkednek el 1 – 2 m-es vastagságban,
alatta átlag 2 m vastag jura korú agyagos törmelé-
kes zóna, majd a paleozós alaphegység található. A
vízadó rétegek a völgy északi és déli peremén (ez
utóbbi mentén fut végig a patak jelenlegi medre)
kiékelôdnek. 

A vízadó rétegek fedôje átlagosan 3 m vastag, ple-
isztocén korú homokos összlet.

A völgyet nyugat-kelet irányú, a Gyöngyös patak-
kal párhuzamos talajvízáramlás jellemzi.

Vízbázis neve Kôszeg Rôti-völgyi Vízbázis 

Vízbázis típusa Partiszûrésû

Vízbázis üzemeltetôje Vas megyei Víz és 
Csatornamû Zrt. 
Szombathely

Megbízó Nyugat-dunántúli 
Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság, Szombathely

Kivitelezô Hydrosys Kft. Budapest

A munka ideje 1997 – 1999

Termelôkutak száma, 9 db, 3 – 8 m
szûrôzési mélysége

Beruházás keretében 4 db
fúrt figyelôkutak száma

Figyelôkutak 10 db
száma összesen

Átlagos termelés 444 935 m3/év; 
1 219 m3/nap 

Javasolt védendô 916 150 m3/év; 
termelés 2 510 m3/nap

Vízbázisról ellátott telep 1 db: Kôszeg
ülések száma, neve

Vízbázisról ellátott 11 447 fô
lakosok száma

Kiépített vízkezelési Vastalanító berendezés
technológia

Védôterület mérete 0,25 km2

A vízbázis állapotának bemutatása

A vízbázis jelenleg kitermelt átlagos vízmennyisé-
ge 1219 m3/nap. Az elmúlt 10 év idôszakát
tekintve a víztermelésben nem mutatkozik jelen-
tôs változás.
A vízbázis termelési kapacitásából adódóan önálló-
an nem tudja biztosítani a biztonságos vízellátást,
a szükséges vízmennyiség kielégítésére a
Szombathely-Perenyei vízbázisról vezetnek át
vizet. Az átvett víz aránya kb. 50 %.

A vízbázis fôbb adatai

11V A S  M E G Y E  -  K Ô S Z E G

Kôszeg Rôti – völgyi Vízbázis

A Rôti völgyi vízbázis madártávlatból
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12 V Í Z B Á Z I S V É D E L E M

A Gyöngyös-patak partján létesített sekélymély-
ségû vízmûkutak vízutánpótlása az alábbiak szerint
oszlik meg:
- a Gyöngyös-patak vízébôl származik a termelt víz
kb. 60%-a
- oldalirányú talajvízáramlás formájában éri el a
területet a készlet kb. 30%-a
- a csapadékból történô beszivárgás a készlet kb.
10%-át jelenti
Fentiek alapján a vízbázis a felszíni szennyezôdé-
sekkel szemben különösen sérülékenynek tekint-
hetô.

A vízbázis területén fúrt figyelôkutakból vett víz-
mintákból a vízbázist veszélyeztetô szennyezés
nem volt kimutatható.
A termelt víz jó minôségû, problémát a réteg ere-
detû magas vas és mangán tartalom jelent. A víz
tisztítására a vízmûtelep területén vastalanító üze-
mel.
A szennyezôforrás felmérés a vízbázis utánpótlási
területén tényleges, a vízbázis vízminôségét veszé-
lyeztetô szennyezôforrást nem tárt fel.
A vízbázisvédelmi beruházás diagnosztikai munkái
során elvégzett vizsgálatok alapján a vízbázis sérü-
lékenynek minôsül.

Ez alapján az alábbi védôövezetek kerültek kijelö-
lésre:
- belsô (20 napos) és külsô (180 napos) védôterület
- az 5 éves elérési idôhöz tartozó hidrogeológiai ’A’
védôterület
- az 50 éves elérési idôhöz tartozó hidrogeológiai
’B’ védôterület
A hidrogeológiai ’B’ védôterület a határtól min-
tegy 1 km hosszan átnyúlik Ausztriába.

A vízbázis biztonságban tartásához szükséges
intézkedések:

A vízbázis belsô és külsô
védôterülete nagyrészt a
vízmû jelenlegi, kerítéssel
körbevett területén belül
helyezkedik el, ebbôl adódó-
an a védelem biztosítottnak
tekinthetô.
A hidrogeológiai ’A’ és ’B’
védôterület által érintett
területeken fôként mezôgaz-
dasági tevékenységet folytat-
nak. 
A diagnosztikai vizsgálatok
eredményei azt bizonyítják,
hogy a területen beavatkozás-
ra nincs szükség, a kiépített
monitoring rendszer üzemel-
tetésével a vízbázis állapota
folyamatosan nyomon követ-
hetô.

Kôszeg vízmûkút
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Szombathely város és a környezetében lévô 35 telepü-
lés vízellátását hat, Szombathely tágabb környezeté-
ben elhelyezkedô vízbázis biztosítja. 
A vízbázisok a Szombathelytôl ÉK-re található terület
kivételével a város minden irányában megtalálhatók,
attól 5-10 km-re kerültek kiépítésre. A legmesszebb
elhelyezkedô vízbázis a Kenézi. Ennek a vízbázisnak a
legtávolabbi termelôkútja a város szélétôl 13 km
távolságra található. A vízbázisok a Perenyei par-
tiszûrésû vízbázis kivételével rétegvizet termelnek. Ez
azt jelenti, hogy a termelt porózus réteg felett egy
vagy több vízrekesztô réteg található.
A vízellátó rendszerre jellemzô, hogy elsôsorban a

városhoz közelebb elhelyezkedô vízbázisok mûköd-
nek nagyobb kapacitással (Szombathely - Perenye,
Szombathely - Újperint, Szombathely - Sárdér), a
távolabb elhelyezkedô vízbázisok átlagos vízigények
esetén csak részkapacitással mûködnek.
Ezek a távolabbi vízbázisok képezik elsôsorban a tar-
talék kapacitást. A legtöbb vizet a 40 – 100 m mély-
ségközben elhelyezkedô kutak szolgáltatják. Ez a
mélységköz rendelkezik már egy természetes védett-
séggel, ez a védettség néhány évtizedig biztosítja a fel-
színi szennyezôdések elleni védelmet.
A vízbázisvédelmi diagnosztikai vizsgálatok azonban
megállapították, hogy minden Szombathely és kör-
nyékének vízellátását biztosító vízbázis a sérülékeny
vízbázisok közé tartozik. A sekély kutakban a trícium
izotópos vizsgálatok jelzik a rétegvíznél fiatalabb talaj-
víz megjelenését, továbbá jelzés értékû a felszín köze-
li talajvízben található szennyezôdések esetenkénti
megjelenése a rétegvízben. A hidrogeológiai védôte-
rület minden esetben meghatározásra került. A védô-
területen a káros szennyezô tevékenységeket meg kell
szüntetni, újabbakat pedig nem szabad elkezdeni.
Figyelôkút rendszerrel ellenôrizni kell a víz minôségét
még mielôtt elérné a kutat, hogy látni lehessen meny-
nyire eredményesek a védelmi intézkedések. 
A Szombathely Területi Vízmû vízbázisait részletesen
külön kiadványban ismertetjük.

Vízbázisok neve Perenye, Újperint, Déli, Sárdér, Balogunyom, Kenéz 
Vízbázisok típusa Rétegvíz (5 db) – partiszûrés (1 db)
Vízbázisok üzemeltetôje VASIVÍZ ZRt. Szombathely
Megbízó Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Szombathely
Kivitelezôk Geohidroterv Kft. (Újperint, Déli, Kenéz),  Aquifer Kft. (Perenye, 

Sárdér), Waterplan Kft. (Balogunyom) 
A munka ideje 1997 – 2005 (Kenéz vízbázis folyamatban van)
Termelôkutak száma, szûrôzési mélysége 84 db; partiszûrésû vízbázis: 2,4-7,8 m ; rétegvízbázis: 15-320 m
Beruházás során kiépített figyelôkutak száma 103 db
Figyelôkutak száma összesen 116 db
Átlagos termelés 7 300 000 m3/év; 20 000 m3/nap 
Javasolt védendô termelés 13 578 000 m3/év; 37 200 m3/nap
Vízbázisról ellátott települések száma, neve 36 db: Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Cák, Csempeszkopács, Dozmat, 

Felsôcsatár, Gencsapáti, Gyanógeregye, Gyöngyösfalu, Horvátlövô, Ják, 
Kenéz, Kisunyom, Kôszeg (Kôszegfalva), Kôszegdoroszló, 
Kôszegszerdahely, Lukácsháza, Megyehíd, Narda, Nárai, Nemeskolta, 
Pecöl, Perenye, Pornóapáti, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, 
Tanakajd, Szombathely, Táplánszentkereszt, Torony, Vaskeresztes, 
Vasszécseny, Vép

Vízbázisról ellátott lakosok száma 120 000 fô
Kiépített vízkezelési technológia 4 db vastalanító berendezés
Védôterület mérete 50 km2 (Kenézi vízbázis nélkül)

A vízbázis fôbb adatai

Szombathely Területi Vízmû vízbázisai
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