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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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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.) Kormány -
rendelet. A rendelet szerint védôterületet, védôi-
domot kell kialakítani a vízbázisok biztonsága
érdekében. Ehhez a vízbázist kellô részletességgel –
kutató fúrásokkal, geofizikai-,   izotópos és  vízké-
miai vizsgálatokkal – fel kell tárni és az így szerzett
ismeretek alapján kell méretezni a védôterületeket,

védôidomokat. Részletes elôírásokat ad a rendelet
ahhoz, hogy milyen szennyezô-, vagy potenciális
szennyezô tevékenységek végzése tilos a védôterü-
leten. Ennek nyomán a valóban káros szennyezô
tevékenységeket meg kell szüntetni, újabbakat
pedig nem szabad elkezdeni. A vízmû üzemelteté-
se 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
tulajdon jogával 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 Keleti Vízbázis Zalaegerszegtôl keletre, északkeletre
található a Felsô-Válicka patak és a Zala folyó völgyében.
A vízfolyások völgyeit 50-150 m magas dombvonula-
tok kísérik. A talajfelszínt túlnyomórészt laza porózus
képzôdmények alkotják. A völgyben a talajvizet a
homokos-kavicsos képzôdmények tárolják, a talajvíz
jellemzôen 1-4 m-rel a terepszint alatt található. Az
ivóvizet a kavicsos homokos pleisztocén-felsôpannon
rétegek tárolják. 

Ezek a rétegek gyakran a környezô dombokon a fel-
szín közelébe kerülnek, kiékelôdnek. A dombokon
beszivárgó csapadékvíz 50-100 m mélységbôl felszökô
pozitív rétegvízként jelentkezik. A rétegvízre a keleti
áramlási irány a jellemzô.

A 32 db vízmûkút az 1960-as évektôl északi irányban
haladva folyamatosan épült ki az 1980-as évekig. A
kutak közül 19 db tekinthetô sekélynek, ezek a kutak
50 m-nél sekélyebb szûrôvel rendelkeznek, 6 db a
közepes mélységû (50-100 m közötti szûrôzéssel) és 7
db a 100 m-nél mélyebb kút.

Vízbázis neve Zalaegerszeg Keleti Vízbázis

Vízbázis típusa Rétegvíz

Vízbázis üzemeltetôje Északzalai Víz-, és 
Csatornamû Zrt. Zalaegerszeg

Megbízó Nyugat-dunántúli 
Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság, Szombathely

Kivitelezô ZALAVÍZ ZRt. Zalaegerszeg

A munka ideje 1997 – 2000

Termelôkutak száma, 32 db: 19 - 241 m
szûrôzési mélysége

Beruházás során kiépített 35 db
figyelôkutak száma

Figyelôkutak száma 42 db
összesen

Átlagos termelés 11 000 m3/nap
4 015 000 m3/év

Javasolt  védendô 7 588 350 m3/év
termelés

Vízbázisról ellátott 10 db: Zalaegerszeg, 
települések száma, neve Babosdöbréte, Bocfölde, 

Böde, Csatár, Hottó, 
Kiskutas, Nagykutas, 
Sárhida, Teskánd, 

Vízbázisról ellátott 66 432 fô
lakosok száma

Kiépített vízkezelési Vastalanító berendezés
technológia

Védôterület mérete 41,7 km2

A vízbázis állapotának bemutatása.

A vízbázis átlagos termelése 11.109 m3/nap. A vízbá-
zis igény esetén ennek majdnem a dupláját képes
kitermelni, amire a nyári csúcsfogyasztások idején tel-
jes mértékben szükség is van.

4 V Í Z B Á Z I S V É D E L E M

A vízbázis fôbb adatai

Zalaegerszeg Keleti Vízbázis

Vízmû kút kiemelt kútaknával
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A termelôkutak az ivóvízminôségi követelményeknek
megfelelô vízminôségi paraméterekkel rendelkeznek.
Elsôsorban a  100 m-nél mélyebb kutak esetében van
vas- mangántalanításra és gázmentesítésre szükség. A
vízbázisra azonban a nyugati irányból történô felszín
alatti vízáramlás következtében veszélyforrást jelent
maga a Város, a Déli és Keleti iparterület, valamint a
területen folytatott intenzív mezôgazdasági tevékeny-
ség. A vizsgálatok alapján a város alatti talajvíz nitrát-
tal szennyezett. A Déli iparterületen korábban több
helyen volt olajszennyezés (ÁFOR telep, MOL Rt.,
MÁV), a terület északkeleti szélén szerves oldószer
szennyezés volt észlelhetô.

A Keleti iparterületen szerves oldószer (triklóretilén,
széntetraklorid) olaj, klórbenzol ammónia szennyezé-
sek mutathatók ki a talajvízben.

A mezôgazdasági mûvelés alatt álló területek alatt a
talajvízben megjelennek a növényvédôszer  (atrazin)
maradványok.

A Déli és Keleti iparterületeken történt szennyezôdé-
sek elszennyezôdéssel fenyegetik a közeli vízmûkuta-
kat. Egyes szennyezôdések már a mélyebb rétegekben

is megjelentek. Az iparterületek közelében lévô
vízmûkutakat elôreláthatóan az elszennyezôdéstôl
nem lehet már megvédeni, itt védôterület kijelölésé-
nek nincs értelme. Gondoskodni kell ezeknek a kut-
aknak a kiváltásáról, addig is fokozottan kell ellenô-
rízni a kitermelt víz minôségét.
A kutak kapacitásának pótlását követôen néhány éven
belül a Felsô-Válicka völgyében lévô kutakat le kell
állítani. (10 db).
Az  elvégzett vizsgálatok alapján a vízbázis sekély

kútjai erôsen sérülékenyek, a vízbázi-
son a hidrogeológiai „A” és „B” védô-
terület került kijelölésre. A védôterü-
let egy ÉK-DNY tengelyû 8,7 km
hosszú, 5,7 km széles ellipszis alakú
terület, amely magába foglalja
Zalaszentiván, Csácsbozsok területét,
Zalaegerszeg északkeleti részét és a
Keleti iparterületet.

A vízbázis biztonságban tartásá-
hoz szükséges intézkedések:

- Az iparterületeken feltárt szennyezô-
dések felszámolása.
- A Felsô-Válicka völgyében lévô kutak
kiváltása, addig is üzemeltetésükre
fokozott ellenôrzés mellett kerülhet sor.
-A kiépített monitoring rendszer üze-
meltetése, a monitorozás eredményé-
nek rendszeres értékelése.

Vízmû kút süllyesztett aknával
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A vízmû környezetének vízföldtani jellemzése

A vízbázis Zalaegerszeg nyugati részén, Andráshidától
délre található a Zala völgyében.
A terület szerkezeti feldaraboltsága és erózióval kiala-
kított domborzata következtében több kisebb vízföld-
tani tájegységre tagolódik.
A talajvizet a völgytalpakat feltöltô laza negyedidôsza-
ki üledék tárolja. A felszínen található homokos-kavi-
csos összlet a vízbázis környezetében néhány helyen,
gyakorlatilag vízzáró réteg közbetelepülése nélkül fut
le 40-60 m mélységig. A talajvíz alatt találjuk azt a
felsô-pannon korú porózus homokrétegekbôl, vala-

mint iszapos agyagos képzôdményekbôl álló összletet,
amely az ivóvizet tárolja. A Zala völgyében érvényesül
a magasabb térszínek rétegnyomása, így jellemzô,
hogy az 1-4 m-rel a felszín alatt található talajvíznél
magasabb rétegvíznyomást tapasztalunk. A vízbázis
elsô kútjait az 1970-es évek végén építették, jelenlegi
kiépítettségét a 80-as évek végén érte el.
A 8 db termelôkút közül 1 db sekély, 6 db 40-100 m
közötti 1 db 100 m-nél mélyebben található porózus
réteget termel. A felszínalatti  vizek természetes áram-
lási iránya a Zala völgyben a Zala folyásirányával
megegyezôen keleti irányú.

Vízbázis neve Zalaegerszeg Nyugati 
Vízbázis

Vízbázis típusa Rétegvíz

Vízbázis üzemeltetôje Észak-zalai Víz-, és 
Csatornamû Zrt. Zalaegerszeg

Megbízó Nyugat-dunántúli 
Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság, Szombathely

Kivitelezô Aquifer Kft. Pomáz

A munka ideje 2000 – 2002

Termelôkutak száma, 8 db: 18 – 161 m
szûrôzési mélysége

Figyelôkutak száma 30 db

Beruházás során kiépített 29 db
figyelôkutak száma

Átlagos termelés 2 950 m3/nap 
1 076 750 m3/év;

Javasolt védendô termelés 8 970 m3/nap3;
274 050 m3/év

Vízbázisról ellátott 10 db: Zalaegerszeg, 
települések száma, neve Babosdöbréte, Bocfölde, 

Böde, Csatár, Hottó, 
Kiskutas, Nagykutas, 
Sárhida, Teskánd, 

Vízbázisról ellátott 66 432 fô
lakosok száma

Kiépített vízkezelési Vas-mangántalanító, 
technológia gáztalanító berendezés

Védôterület mérete 2,44 km2

6 V Í Z B Á Z I S V É D E L E M

A vízbázis fôbb adatai

Zalaegerszeg Nyugati Vízbázis

Vízmû telep
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A vízbázis állapotának bemutatása

A vízbázis jelenlegi átlagos termelése 2 950 m3/nap,
figyelembe véve a vízmûkutak maximális kapacitását
megállapíthatjuk, hogy a vízbázis  jelentôs tartalék
kapacitással rendelkezik. A kitermelt víz nagyrésze
oldalirányú utánpótlódásból származik. A közvetle-
nül a felszín felôl érkezô utánpótlódás a termelés
mint egy 10 %-a.
A Zalaegerszeg Nyugati Vízbázis termelôkútjainak
vízminôsége a legtöbb paraméter tekintetében megfe-
lel az ivóvízzel szemben támasztott követelmények-
nek. Ez alól kivétel az összes keménység, amely a
kutak többségében nem éri el a minimálisan szüksé-
ges 50 CaO mg/l értéket. Tartósan csak a D-4 és a 
D-5 kút vizének keménysége esik az elfogadható tar-
tományba. Az ammónium tartalom alapján a D-1
jelû kút vize minôsül nem megfelelônek. A vas és
mangán tartalom a D-4 és D-5 kut vízében határér-
ték feletti. 
A szervetlen mikroszennyezôk közül az A-1 kútban
határérték feletti az arzén koncentráció.
Összességében megállapítható, hogy a termelôkutak

egyikébôl sem nyerhetô olyan víz, amely valamennyi
vízminôségi jellemzôt tekintve megfelelô, ez csak a
vizek megfelelô arányú keverésével állítható elô.

A vízbázis utánpótlási területén a vasútállomás kör-
nyezetében ammónium és nitrit, a mezôgazdasági
mûvelés alatt álló területeken  növényvédôszer, a csa-
tornázatlan  Vorhota településrészen nitrit és nitrát

szennyezést mutattak ki a talajvízben.

Az elvégzett vizsgálatok alapján a vízbázis
sérülékenynek minôsül, ezért az 50 éves
elérési idôhöz tartozó hidrogeológiai „B”
védôterület került kijelölésre.

A felszíni védôterület egy viszonylag kicsi 
2 km hosszú, 1 km széles Ny-K irányú ellip-
szis alakú terület, amely mezôgazdasági
területeket és Zalaegerszeg-Vorhota város-
részét érinti.  

A vízbázis biztonságban tartásához
szükséges intézkedések:

- A védôterülettel érintett csatornázatlan
településrészen a csatornát ki kell építeni. A
csatornázott településrészen  minden ingat-
lant rá kell kötni a csatornára.
- A mezôgazdasági és ipari tevékenység víz-
bázisára való hatását a kiépített észlelôháló-
zattal kell ellenôrizni.

Figyelôkúthármas
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