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Hol van a Határ, 
ameddiG érdemes 
elmenni eGy vízellátó 
rendszer BiztonsáGának
kialakításáBan?

Az elmúlt évek a sok egyéb, 
adminisztratív jellegű beszámoló, 
kötelező intézkedéssorozat 
mellett egy komoly feladatot is 
kitűztek a közműves vízellátást 
biztosító szolgáltatóknak. 
A 2009-ben megjelent kormány-
rendelet minden, az 1.000 m3/d 
feletti kapacitású vagy ötezer 
lakosnál több fogyasztót ellátó 
szolgáltatónak egy ivóvíz-
biztonsági terv elkészítését és 
az OTH által való jóváhagyását 
írta elő. 2014. július 1-ig még a 
legkisebb cégeknek is végre kell 
hajtania a feladatot.

A tervek elkészítése megmozgatta 
az egész szakma ivóvízminőség
gel foglalkozó intézményeit, ter
vező irodáit, együtt a közművek 
felelős szakembereivel. A két fő 
szempont – az ivóvíz mennyiségi 
és minőségi biztosítása – közül ha
zánkban inkább az utóbbi kapott 
fő hangsúlyt, érthető okokból. A 
rendszerváltozás óta több mint 
felével csökkent igényeket fejlesz
tések nélkül is biztonságosan ki 
lehetett elégíteni, legfeljebb helyi 
kockázatelemzések jelezték ritkán 
csőhálózati vagy termelési bővíté
sek célba vételét.

De még a mennyiségi bizto
sításoknál is felvetődött a kérdés: 
hol van a biztonság határa? Kelle 
100%os tartalék mindenhova? A 
minőség biztonsága: kelle kifo
gástalan vizet szolgáltató techno
lógiai sorhoz beépíteni még egy 
tartalék akadályt, amely csak egy 
másik lépcső kiesésénél kezdene működni? Vagyis hol az a gazdasági 
határ, ahol meg kell állni, ahol az emelkedő vízdíj miatt egy szinte fan
tomveszély elleni harcot már ne fizettessük meg a fogyasztóval? Erre 
már nincs egyértelmű válasz, ráadásul egy egész ország teherbíró ké
pessége is fontos tényezővé válik.

Cikkünk nem is próbál választ adni erre a kérdésre, csak be szeretné 
mutatni, kissé ironikusan, meddig képes elmenni a biztonság céljából 
egy város, illetve egy ország, ha nagyon gazdag, vagy nagyon megijesz
tette a döntéshozókat. 

európa legbiztonságosabb vízműve: a zürichi vízmű
A biztonságnak ugyan nincs mérhetősége, Zürich város vízellátó 

rendszerére mégis kijelenthető, hogy mindennek van egyenlő kapacitá
sú teljes üzemi tartaléka. Ennél nagyobb biztonság nem létezik.

Nézzük meg, „hogyan mulat az őrült milliomos?” (Ezt a csúnya mondatot 

a város alatti alagút egyik zárkamrájában mondta 
egy nagyra becsült magyar szakember. Ha az őrül
tet elhagyjuk, van benne egy kicsi igazság…)

1. az új laboratórium
A vízmű központi épületében harminc éve 

üzemelt egy „átlagos”, de a mai kornak már nem 
minden szempontból megfelelő labor. A meg
lévő helységeket teljesen kiürítették, új infra
struktúrát építettek ki (kábelhálózat, szaniter
berendezések, bútorzat), és teljesen kicserélték 
a műszerparkot. A nyomelemekig mindent mér
nek, a két vízkezelő telepről (technológia el
lenőrzése) és a hálózatról onlineállomások 
tömege szállítja a mért adatokat. A 2011 szep
temberében átadott új laboratórium (lénye
gében tehát csak „bútorcsere”) 10 millió svájci 
frankba, mintegy 2,3 milliárd forintba került. A 
vízminőségellenőrző, annak biztonságáért fe
lelős 2530 fős részleg súlya egészen rendkívüli. 
Vezetőjük a vállalatirányításhoz tartozik, önálló
an intézkedhet, vészesetben üzemeltetési kér
désekben is.

2. multibarrier kiépítésű víztermelő telepek
A város átlagos vízigénye 150160.000, maximális fogyasztása 

190.000 m3/d volt. Ezt az igényt különkülön a parti szűrésű, felszín alatti 
vizet termelő telep és a nagyobbik felszíni vízmű is ki tudja elégíteni. A 
későbbiekben látjuk, hogy mindkét együttes a szükségesnél több aka
dályt gördít a kórokozók elé. Teljes biztonság!

a) Hardhof parti szűrésű vízmű
A 150.000 m3/d kapacitású telep a város közepén helyezkedik, lénye

gében a Zürichi Vízmű sokemeletes székházát veszi körül. A Zürichitó
ból kifolyó és a telepig csak néhány kilométert megtevő, szemmel látha
tóan jó vízminőségű Limmat folyó mellé telepítették a 19 darab, 2025 
méter mély csőkutat mint első kiemelési lépcsőt. A kitermelt víz három 
dúsító medencén és tizenkét nyelőkúton keresztül ismét bejut egy mes
terségesen kialakított, kavics anyagú vízáteresztő rétegbe, ahonnan 

várSzeGi cSaba
Magyar Víziközmű
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négy csáposkút emeli ki a már 
kétszer megszűrt vizet. Ezt a vizet 
nagynyomású szivattyúk emelik a 
fogyasztói zónákba.

A biztonság fokozására né
hány éve egy földalatti vízkezelő 
művet létesítettek, amelynek fela
data a csőkutak parti szűrésű vizé
nek tisztítása lenne, ha a Limmatot 
valamilyen váratlan szennyezés 
érné. Bevetésére még sosem ke
rült sor… Tehát: kétszeres szűrés a 
biztonság céljából.

b) Zürichi-tavi felszíni
vízművek

A tó két partján helyezkedik el 
a Lengg (250.000 m3/d) és a Moos 
(80.000 m3/d) vízkezelő mű. Az 
utóbbi tisztított vizéhez 20.000 
m3/d forrásvizet kevernek. A Züri
chitó adja a nyersvizet (32 méter 
mélyről), amelynek minőségével 
kapcsolatban Erich Münck víz
műigazgató 2011 augusztusában 
a következőket nyilatkozta: „Nyo
matékosan szeretném hangoztat
ni, hogy a nyersvizeinkben nincs 
egyetlen egy komponens sem 
olyan koncentrációban, amely 
a jelenlegi tudás szint szerint az 
emberre káros lenne”. Tehát a tó 
vize iható lehetne úgy, ahogy 
van. Lengg vízmű technológiája 
egyébként megegyezik a másik 
telepével:
•	 Vízkivétel	500	méterre	a	part

tól, 32 méter mélyről (68°C 
télen nyáron);

•	 Lépcsők:	 előózonizálás	 két
rétegű (homok és horzsakő), 
gyorsszűrés, közbeeső ózon, 
aktív szénszűrés, lassú szűrés;

•	 2006–2008,	 újabb	 barrier:	 kí
sérletsorozat a membránfoko
zat pontos beavatkozási helyé
nek meghatározása céljából.
Ezzel a technológiával a pocsolyából is ivóvizet lehet gyártani. Az it

teni nyersvíz pedig iható tóvíz, 32 méter mélyből, állandó, 68°C közötti 
hőmérséklettel. Magyar szemmel kissé túlbiztosított minőség.

3. elpusztíthatatlan irányító központ
A város központját jelentő pályaudvartól nem messze, a vízmű köz

ponti épületében – közel a Hardhof vízműhöz – vasbeton ajtókkal védett, 
óvóhely elven kialakított pincéjében van a diszpécserközpont. Szintén 
ezen a szinten helyezkednek el a Hardhof vízmű tartalék nagynyomású 
szivattyúi. Áramkimaradás esetén (szinte csak háborúban elképzelhető) 
szintén ezen a szinten található két nagyteljesítményű Dieselgenerátor 

együttes mint tar talékenergia
forrás. Az egész város vízellátá
sának üzemvitele tehát tényleg 

„bombabiztos”.

4. a három termelő 
telepet egymással és a 
várossal összekötő alagút

Ennek ellenére még mindig 
maradt valami, amiért izgultak a 
városatyák: mi történik akkor, ha 
valamelyik víztermelő telep be
szállító, fogyasztási központokba 
vezető nagyátmérőjű vezetéke el
törik? Mi történik akkor, ha több 
óráig tartó üzemzavar lép fel az 
egyik termelő telepen és nem jut 
víz a zónájába? Mi történik akkor 
(ez a gondolat ötven éve vetődött 
fel), ha a kezelőművek öreged
nek, ha új technológiát akarnak 
bevezetni, és ezért a rekonstruk
ció alatt állni fog valamelyik te
lep? Nem szabad ilyen kockázatot 
hagyni.

A megoldás egyszerű: mélyen, 
a föld gyomrában össze kell köt
ni a három telepet olyan átmérőjű 
mesterséges alagúttal, hogy bár
mikor ki tudják segíteni egymást. 
Az 1. ábra vastag zöld és piros vo
nalai mutatják az alagút nyomvo
nalát. A kiépítés akkor kezdődött, 
amikor a világ még a nagy vízellá
tó rendszerek kiépítésével volt el
foglalva, nem volt sem mód sem 
túl sok ok olyan finomítással fog
lalkozni, mint a kockázatfigyelés.

A kiépítés üteme:
– a 1960as években Lengg–Son

nenberg–Strickhof alagút;
– 1972–76: Strickhof–Hardhof ala

gút (magasabb nyomású zónák);
– 1994–1999: Hardhof–Lyren;
– 2004–2010: Lyren–Moos;

Összesen 21 km. A belső át
mérő 1,4 és 2,3 méter közötti, mélysége helyenként 130 méter.

Két kép mutatja be az utoljára elkészült szakasz (Lyren–Moos) két 
jellemző technikai megoldását: a 2. ábra az alagútba behúzott cső ke
resztmetszetét, a 3. ábra pedig a több mint 100 méter mélyen kiépített 
egyik zárkamrát. Nemcsak a technikai megvalósítás csodálatos, hanem 
a koncepció ötven éven keresztüli megőrzése.

De még ezek az intézkedések sem adnak teljes biztonságot. Meg
történhet, hogy valamilyen okból 12 napra minden leáll – legalábbis a 
svájci kockázatelemzők szerint. Akkor bizony le kell menni a pincébe. Az 
óvóhelyen minden család köteles több hétre elegendő zacskós ivóvizet 
tárolni, amelyeket az egészségügyi garancia lejárta után ki kell cserélni.

1. ábra
Zürich ivóvízhálózata az alagúttal

2. ábra
A Lyren-leágazás csomópontja 130 méterrel a földfelszín alatt
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Érdekes viszont, hogy kik valósították meg ezt a majd félévszázados 
WSPprogramot egy svájci nagyvárosban – különösen, ha arra gondo
lunk, hogy az ivóvízellátás nemcsak technikai biztonságot követel meg, 
hanem nemzetbiztonsági kérdés is. Harminc éve Magyarországon ezt 
politikai kérdésnek nevezték, egy vízellátó szolgáltató vezetőjének poli
tikailag teljesen megbízhatónak kellett lennie. A Zürichi Vízmű igazgatói 
az elmúlt negyvenöt évben:
•	 Maarten	Schalekamp:	1969–94	(holland)
•	 Hans	Peter	Klein:	1994–2005	(német)
•	 Erich	Mück:	2005–		(német)

Szabad ennyit költeni az ivóvízellátás biztonsága érdekében? Nem tudom.

izrael vízellátása
A svájci ivóvízellátás esetében esetleg jelentkező zavarokkal szemben 

egészen más, biztonságot fenyegető helyzettel találkozunk Izrael ben. En
nek megértéséhez érdemes rövi den bemutatni a mai Izrael meg alakulása 
óta kiépített országos re gio   nális rendszer működését.

Az izraeli vízellátás (nem csak ivóvíz, helyenként öntözésre is használ
ják a nagy regionális vízmű szolgáltatását) nyolcvan – más források szerint 
kilencven – százalékát egy nagy állami vízmű, a MEKOROT vállalat bizto
sítja. Az első 100 km már 1953 és ’64 között kiépült. A rendszer elemei 
röviden:
•	 Vízkivétel	a	Genezáreti	tó	északi	részén,	nem	messze	a	Jordán	torko

latától. Ez a hely Izrael északi részén van, a libanoni határ közelében. 
A Sapir szivattyúház négy hatalmas, vízszintes tengelyű szivattyúja 
213 méterről plusz 44 méteres szintre képes felemelni egyenként 
6,75 m3/sec tóvizet – a nagy tó ugyanis a tengerszint alatt helyezke
dik el. A meghajtó motorok teljesítménye 20 MW – ez tízszer akkora 
erő, mint a Fővárosi Vízművek legnagyobb gépeinek teljesítménye. 
Pedig azok is képesek naponta 200.000 m3t a fővárosba emelni.

•	 A	17	km	hosszú	ún.	Jordán	nyíltvizű	csatornán	(ha	tele	van,	2,7	méter	
mély) jut el a víz.

•	 A	Tzalman	tározóba	újabb	három,	egyenként	szintén	6,75	m3/sec tel
jesítményű gép (11 MW) jutatja el a vizet, de ezek már csak 115 mé
terre emelik fel.

•	 Egy	1,5	millió	m3 térfogatú nyitott medencében történik az első üle
pítés, majd a víz egy 4,5 millió m3es kiegyenlítő medencébe jut. Eb
ben a térségben vegyszert is adagolnak, majd az Eshkol szűrőtelep 
következik (2007ben korszerűsítették).

•	 Innen	kezdi	meg	útját	és	tekereg	87	km	hosszan	a	2,74	méter	belső	
átmérőjű feszített betoncső, hogy elérje TelAviv térségét.

A cső TelAvivtól kettéválik, és így éri el a Negev sivatagot, főleg ön
tözési célokkal. Emellé épült egy harmadik, újra felhasznált szennyvizet 
szállító, 90 km hosszú öntözővezeték. Az önkormányzatok a regionális 
rendszerből veszik át a vizet, a helyi üzemeltetés az ő feladatuk.

Ez a csodálatra méltó megoldás segített a sivatagok földjének ter
mővé tételében is. Biztonsági szempontból viszont nagyon sebezhető: 
szemben a zürichi vízellátással, itt nincsenek tartaléklétesítmények. Kis
sé eltúlozva: mindenből csak egy van. Víztermelő gépházból (még ha a 
föld alatt is van), az első 100 kilométernyi távvezetékből, a tisztító telep
ből stb. – ez a műszaki bizonytalanság. De Izraelben van egy másik hatal
mas, nem műszaki kockázati tényező: a palesztin probléma jó ideje érzé
kelhető, ráadásul a körülvevő országok többségével is feszült a viszony. 
A Jordán az országtól északra, Libanonban ered, befolyásolható mind a 
vízhozama, mind vízminősége. A hatalmas Genezáreti tó ugyan teljesen 
Izrael területén fekszik, de keleti oldalán található a máig vitatott hova
tartozású Golán fennsík, és csak néhány 10 kmre húzódik a szíriai határ. 

Bármilyen erős is az elhárító háló, a tó vízminőségét nagyon könnyű len
ne használhatatlanná tenni, még ha csak átmenetileg is.

Az izraeli kormány mintegy tíz évvel ez előtt két fontos stratégiai 
célt tűzött ki az ivóvízellátás biztonságával kapcsolatban: egyrészt új 
termelési megoldásokat kell találni, függetlenül a Jordán folyótól és 
lehetőleg az ország belsejében, másrészt az öntözővíz egy részének 
az ivóvízellátó rendszertől független biztosítására is megoldást kell ta
lálni, ezzel a valamilyen okból kieső ivóvízmennyiség öntözés részére 
pótolhatóvá válna.

Az új termelési módnak a szakemberek tengervíz-sótalanító rend
szer kialakítását találták a legkézenfekvőbbnek. A nagy közelkeleti és 
ausztrál telepek technológiájának tanulmányozása után a fordított oz
mózis tűnt a leggyorsabban megvalósíthatónak. A kutató intézetek ki
fejlesztettek egy olyan megoldást, amely felére csökkentette a fajlagos 
termelési költségeket (ezt az innovációt izraeli tervező irodák és beru
házásszervezők azóta számos országban értékesítették).

4. ábra
A MEKOROT-rendszer
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Egy kisebb telep az ország harmadik legnagyobb városához, Haifá
hoz közel épült: Ma’agan Michel (23.000 m3/d). Ezek a telepek rá tudnak 
dolgozni a National Water Carriernek nevezett hatalmas MEKOROThá
lózatra. A telepek mind fordított ozmózis technológiával dolgoznak, 
ezen kívül harminc kisebb brakkvízkezelő telep, a legnagyobb Elatban 
(11 millió m3/év) is segíti a vízellátást. Izrael tehát – tetemes ráfordítás
sal ugyan, de – kialakított egy olyan újabb ivóvíztermelési rendszert, 
amely teljesen pótolni tudja a Jordán folyóra alapuló termelést, annak 
valamilyen okból fakadó kiesése esetén.

a szennyvizes „támogatás”
Shafdan szennyvízkezelő telep és újra felhasználás

Az izraeli vízgazdálkodás a biztonsági kérdésektől függetlenül a 
szennyvíz újrafelhasználása terén mindig is az élenjárók csoportjába tar
tozott. Egyrészt védték a tengerpartot a szennyeződéstől, másrészt taka
rékoskodtak az édesvízkinccsel. 

Az újrafelhasználás százaléka a világ élenjáró országaiban:
•	 Izrael	75%;
•	 Spanyolország	12%;
•	 Ausztrália	9%.

Legnagyobb ilyen technológiájú létesítményük része az ivóvízbiz
tonsági tervüknek is. A Shafdan telep TelAvivtól délre, a tengerpart 

mel lett található, és az ún. DANövezet (a főváros és környéke) kétmillió 
lako sának szennyvizét kezeli (kapacitása 330.000 m3/d). Hagyományos
nak mondható eleven iszapos technológia után a tisztított szennyvizet 
talajvízdúsítás céljából hatalmas szivárogtató medencékbe emelik. A ho
mokos természetes szűrés után a vizet kiszivattyúzzák, és egy újonnan 
épített, ún. harmadik vezetékkel a 90 kmre levő Negev sivatagba terelik 
öntözési célokra. Másodlagos előny a brakkvíz visszatartása. Az iszapot 
egy DAN VIRO fantázianevű berendezéssel hozzák trágyázásra felhasz
nálható állapotba. Ezzel a rendszerrel lényegesen csökkentették az öntö
zési célokra felhasznált ivóvíz mennyiségét.

Kellett ennyit költeni a termelési kapacitás megkétszerezésre a biz
tonság növelése céljából? Azt hiszem, igen.

Sótalanító telep Üzembe helyezés Kapacitás millió m3/év

Ashkelon 2005. augusztus 111

Palmachim 2007. március 45

Hadera 2009. december 127

Ashad 2012 100 (150-ig bővíthető)

Soreq 2013 150 (300-ig bővíthető)

h i r d e t é s


