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A fejlődéshez és a legmagasabb városi rang fenntartásához elengedhe-
tetlen volt a megfelelő mennyiségű és minőségű víz biztosítása, így már 
a római korban kiépült a savariai vízhálózat, amelyhez a mintegy 25 kilo-
méterre levő, Rohonc és Bozsok környéki forrásokból szállították a vizet 
terméskőből kirakott vízvezetéken keresztül. Belsejét terrazzóval, azaz 
téglatörmelékkel kevert oltatlan mésszel kenték ki, ezért annak vöröses 
színe miatt sokáig élt a téves elképzelés, hogy azon keresztül bort szállí-
tottak. Savariát 456-ban egy nagy földrengés szinte porrá rombolta, így 
az addig kiépített római kori közművekből csak a rom maradt. A termé-
szeti katasztrófa következményeként megállt a város további fejlődése, 
ezért a település a középkorban elvesztette hajdanvolt pannóniai súlyát, 
amelyet csak a püspökség 1777-es alapításától kezdett el folyamatosan 
visszaszerezni. A 19. század végi beruházások, ipari fejlesztések Szombat-
helyt is elindították – más városokhoz hasonlóan – a polgárosodás útján. 
A városiasodás folyamata, az egyre növekvő lakosságszám szükségessé 
tette a megfelelő vízellátás biztosítását, amit Szombathely akkori polgár-
mestere, Éhen Gyula szerencsére időben felismert.

egy adóbevétel kiesik az államkasszából, akkor egy másik adóbevétellel 
kell azt pótolni, vagy kiadásokat kell csökkenteni, hiszen a pénz nem 
lesz magától. A vezetékadó csökkentése ebből a szempontból nemigen 
okozhat problémát, hiszen ha a felszabaduló forrást béremelésre költ-
jük, akkor annak jelentős része bérjárulékok formájában visszaáramlik 
az államháztartásba. Ha az állami támogatásokat valamilyen formában 
csökkenteni lehet, akkor ott is visszajöjjön egy rész. Amennyiben ez a 
szolgáltatóknál maradó forrás elősegíti, hogy a későbbiekben kevesebb 
beruházást kelljen végrehajtani (pl. elmaradó karbantartások miatt), ak-
kor a költségvetésiforrás-igény csökken.

Nem szabad tehát ezekre az intézkedésekre úgy tekinteni, hogy 
végrehajtásuk esetén ekkora bevételtől esik el az államháztartás, nem 
elvesző pénzügyi forrásról van szó.

MB: Az a 35 Mrd Ft, amitől az államkassza látszólag elesik, az nem egy 
eget rengető összeg?!
ZT: Aki a költségvetésben gondolkodik, annak ez 37 Mrd Ft államház-
tartási bevétel kiesést okoz. De erre mondjuk mi azt, hogy ez nem okoz 
akkora államháztartásibevétel-kiesést, mert ha béremelésre költik, akkor 
ennek jelentős része visszaforog a költségvetésbe, és ha valamelyest ke-
vesebb mértékű támogatást kell adni a víziközmű-szolgáltatóknak, akkor 

az a része is visszafolyik. Tehát tulajdonképpen a költségvetési egyenleg 
nem -37 Mrd Ft, hanem kevesebb. A költségvetés nem mindenekfelett 
való, a tervezésnél az össznemzeti, össztársadalmi érdeket kell szem előtt 
tartani. Ezt az érdeket pedig az szolgálja, ha a víziközmű-szolgáltatás sta-
bilan és hosszú távon fennmarad.

MB: Akkor térjünk vissza ahhoz a kérdéshez, hogy hogyan tovább, mit 
érhetünk el ezzel az anyaggal?
ZT: Tulajdonképpen ennek az egész anyagnak az a célja, hogy a dön-
téshozókat valamilyen módon felrázza, bemutassa, hogy lépni szüksé-
ges. Én úgy tudom, hogy a MaVíz ezt az anyagot az illetékes minisztéri-
umoknak, az országgyűlési képviselőknek eljuttatta, úgy tudom, hogy 
Kurdi Viktor elnök úr Dr. Palkovics László, ágazatért felelős innovációs és 
technológiai miniszter úrnak személyesen adta át ezt az anyagot. Úgy 
tudom, érdeklődést váltott ki az illetékes szakminisztériumban, elkez-
denek ezzel a témával foglalkozni. Remélem, ez az anyag eléri már azt 
a célt, hogy ne úgy tekintsenek erre az ágazatra, mint panaszkodókra, 
miközben minden rendben van. Az lenne jó, és azt remélem, hogy elin-
dul egy párbeszéd, egy közös gondolkodás, és sikerül meghaladni azt a 
gondolkodást, hogy itt nem kell semmit sem csinálni, mert itt minden 
rendben van.

Nagyon hasonló gondol-
kodás jellemzi a századfordu-
ló és a mai kor emberét. Ma 
modern város programról 
beszélünk, ahogy Éhen Gyula 
idejében is a modern város 
fejlesztésének véghezvitele 
volt a cél, amelynek kapcsán 
ő nagyon fontosnak látta a 
közműszolgáltatás helyzetét 
kezelni. 1897. január 26-án 
kelt, Dr. Károlyi Antal királyi 
tanácsos, alispánnak cím-
zett levelében írt először a 
vízvezeték létesítésének elő-
munkálatairól. 1998. március 
29-én került a közgyűlés elé a 
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120 éves 
a szombathelyi vízmű

Idén ünnepeljük Szombathelyen a vízmű elindításának 120. évfor
dulóját, azonban a 2000 éves település vízszolgáltatásának kezdete 
sokkal korábbra nyúlik vissza. Colonia Claudia Savaria néven Kr. u. 
45 körül alapította Claudius császár a várost, amely hamar Panno
nia egyik legmeghatározóbb központjává nőtte ki magát. 
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 vízvezeték kiépítésének terve, majd május 27. és december 15. között, azaz 
fél év alatt (!) elkészült Szombathely városának első vízműve. A beruházás 
főbb paraméterei: 495 méter 500 mm átmérőjű kőagyagcső galéria 8-9 mé-
ter gyűjtőmélységben, szivattyútelep, benne a 3 m átmérőjű gyűjtőkúttal, a 
Perint patakon létesített duzzasztómű, a Szent István park feletti 500 m3-es 
víztorony, közel 20.000 méter öntöttvas vezeték, amelyek segítségével első 
körben 601 ingatlant kötöttek a hálózatra. Az első szivattyúház és berende-
zései a mai napig megtekinthetők, ugyanis itt került kialakításra a vízmű-
történeti múzeum. Fontos megjegyezni, hogy nemcsak a szombathelyi, de 
például a bejcgyertyánosi vízmű is ebben az időszakban, 1906-ban épült.

A vízmérő nélküli pazarló vízfogyasztás, a víznyerési lehetőségeknek 
a szárazabb, csapadékmentes hónapok nyomán fellépő csökkenése ha-
marosan gondot okozott a vízszolgáltatásban, amihez hozzájárult az is, 
hogy a tovább növekvő lakosságszám miatt újabb ingatlanokat kellett 
rákötni a rendszerre. Az egyre sokasodó problémák következményként, 
illetve az 1908-ban kitört tífuszjárvány miatt (többen a vízműveket tet-
ték felelősé a járványért) elkerülhetetlenné váltak a további fejlesztések, 
amelyeknél előtérbe kerültek azon technológiák, amelyek már nem a 
felszíni vízfolyások megszűrt vizére koncentrálnak, hanem mélyfúrású 
kutak kialakítását helyezték előtérbe.

1910-ben került átadásra az az új rendszer, amelyet továbbra is a Pe-
rint patak vízgyűjtő területére, 26 db fúrt kúttal alakítottak ki. Tojásszel-
vényű, járható szervizalagúttal kötötték össze az egymástól 20 méterre 
lévő, vörösfenyő béléssel ellátott kutakat.

Az I. világháborút követően ismét jelentős fejlesztéseket kellett véghez 
vinni, ugyanis a „26-os” kútrendszer is kevésnek bizonyult a vízellátáshoz. 
1927–1928-ban készült el a napi 3500 m3 kapacitású új rendszer. A beru-
házás során az új kúttelep létrehozása mellett modernizálták a központi 
telepet, új, 300 m3-es medence került kialakításra, illetve a város központi 
részén felépítésre került egy másik, 800 m3 térfogatú víztorony, amely je-
lenleg Szombathely egyik díszeként turisztikai fejlesztés előtt áll.

A haladó gondolkodású polgármester, Éhen Gyula a szombathelyi 
vízmű elindításával egy időben a városban felgyülemlő szennyvíz problé-
májának kezeléséhez is hozzáfogott, hiszen, ahogy ő fogalmazott, „meg 
van itt fertőzve minden: a talaj, a levegő, a víz, a falazat, szóval mindaz, 
amelyből az ember élé anyagát veszi” (Dr. Bauer Jenő: Éhen Gyula és kora). 
Ekkortájt a városban a különböző korokból fennmaradt  csatornákat 
 használták a folyékony hulladék elvezetésére, azonban a rossz állapotuk 
miatt ezek inkább csak rontottak a talaj szennyezettségén, ugyanis min-
denfelé szivárgott belőlük a szennyező anyag.

A vízhálózat kiépítésével szinte egy időben, 1898 tavaszán a csator-
názási munkálatok is megkezdődtek a városban, és év végéig elkészült 
az első ütem, a 22,4 km hosszú, betonból és vasbetonból készült csa-
tornahálózat. Ez mai szóhasználattal élve egyesített rendszert jelentett, 
ugyanis a csapadékvíz elvezetését is ezzel kívánták megoldani. A rend-
szer öblítését, a szennyvíz hígítását és elvezetését mai szemmel nézve 
viszonylag környezetkárosító módon sikerült csak megoldaniuk előde-
inknek, ugyanis az üzemeltetéshez a Perint patak vizét használták fel. A 
város magasabban fekvő pontján a patak vizét beterelték a hálózatba, 
majd a város alatti részen a szennyvizet visszavezették a Perintbe.

A húszas években a városi vízfelhasználás meghaladta a csatornák 
kapacitását, ezért elkerülhetetlenné vált a további fejlesztés. Kölcsönfel-
vétel segítségével elkészült az első, de még mindig csak mechanikai tisz-
tításon alapuló szennyvíztisztító telep 1928-ban, amelyet immár 20.000 
fogyasztóra terveztek. Öblítőrendszert alkalmaztak, melyhez a Gyöngyös 
vizét használták. Ez lett a későbbi fejlesztések egyik elindítója, mert a kis 
vízállás a csapadékszegény időszakban annyira elapasztotta a Gyöngyös 
patakot, hogy a rajta létesült malmok nem tudtak működni.

A város teljes csatornázása azonban így is csak lassú ütemben haladt, 
ugyanis a sorozatban fellépő forráshiány nagyban akadályozta a folya-
matos beruházást. 1940-re sikerült közmunkások igénybevételével egy 
elfogadható szintre fejleszteni a csatornahálózatot. 

A II. világháború utolsó hónapjaiban sorozatos bombatámadás érte a 
várost, amelynek során óhatatlanul megsérült több vízhálózati objektum, 
többek között a város központjában lévő 800 m3-es víztorony is, amely-
nek medenceterét és kupoláját újjá kellett építeni.

1949-ben a közüzemek különválása után megalakult a Szombathelyi 
Víz-, Csatornamű és Fürdő Vállalat. Ekkor a város 40.000 lakosából már kö-
zel 32.000 embert ért el a vezetékes vízhálózat, azonban a város vezetői 
szerették volna minél több háztartásba eljuttatni az ellenőrzött vizet. Eh-
hez fokozni kellett a víztermelő telepek kapacitását is, ezért először Szom-
bathely déli részén, majd a keletin is újabb kutak üzembe állításával sike-
rült elérni a kívánt mennyiséget. 1958-ban kezdődött a sárdéri vízműtelep 
építése, ami a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően napjainkban is 
Szombathely és térségének központi tározó- és továbbítórendszere.

A hatvanas évekbeli megyei tanácsosítás a közművállalatokat is utol-
érte, így a szombathelyi vízmű 1962. január 1-től átalakult Vas megyei 
Víz- és Csatornamű Vállalattá. A cég így átvette a megyében működő 
kisebb vízműveket, amelyeket továbbfejlesztett, illetve újabb telepek 
és vízművek megnyitásával bővítette a hálózatot. 1963-ban üzembe 
helyezik Csepreg vízművét, valamint megindul Celldömölk és Vasvár 
közműves vízellátása. 1964-65-ben átadják Körmend és Szentgotthárd 
vízművét, majd 1968-ban elkészül a sárvári is. A folyamatos fejlődés nem 
állt meg az elkövetkezendő három évtizedben, így a 90-es évek elejére 
megyeszerte befejeződött a közműves vízhálózat kiépítése.

A szennyvízhálózatot a II. világháborút követően ugyancsak rendbe 
kellett hozni, azonban ez csak a már meglévő hálózat javítását jelentette. 
Erről a területről elmondható, hogy kicsit mostohagyermekként bántak 
vele, mindig csak a legszükségesebb fejlesztéseket kapta. A Vas megyei 
Víz- és Csatornamű Vállalat megalakulásával természeten folyamatosan 
napirenden volt a fejlesztés szükségessége, azonban a vízhálózathoz ké-
pest viszonylag későn, csak a 70-es években került sor nagyobb beruhá-
zásra. 1969-ben írták ki a pályázatot, 1971-ben jóváhagyták a beruházási 
programot, majd 1972–1978 között elkészült Közép-Európa egyik legkor-
szerűbb, biológiai tisztításra is alkalmas szennyvíztisztító telepe.

A kilencvenes évek elején megszületett a döntés, hogy Szombat-
hely vízbázisának védelme érdekében, illetve a város környéki települé-
sek – ideértve Kőszeg városát is – infrastrukturális fejlesztése érdekében 
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 bővíteni kell a telep kapacitását. 1993-ban 33 település írt alá együttmű-
ködési megállapodást, amelyben vállalták, hogy a településükön össze-
gyűjtött folyékony hulladékot a szombathelyi telepre vezetik.

A 20. század második felének fejlesztései között meg kell említeni 
több olyan beruházást, amely ugyancsak a vállalat történetéhez tartozik, 
de valódi értelemben nem közműberuházás. Ilyen például az 1962-ben 
átadott Szombathelyi Termálfürdő és a Büki Gyógyfürdő. A termálfürdő 
területén aztán 1981-ben hétköznapi sportolásra és versenyekre egya-
ránt alkalmas uszoda épült. 

A Vas megyei Víz- és Csatornamű Vállalat vezetői az elődökhöz ha-
sonlóan fontosnak tartották, hogy a Vas megyeiek mindig ellenőrzött, 
megfelelő minőségű vizet fogyasszanak, ezért az 1976-ban elindult la-
borfejlesztésre mindig nagy gondot fordítottak. Az 1997-es akkreditálást 
követően az ÁNTSZ-szel együttműködve a vállalat folyamatosan ellenőr-
zi és vizsgálja a felhasználókhoz eljuttatott víz minőségét kémiai, biológi-
ai és bakteriológiai szempontból. 

A rendszerváltást követően az addig állami fenntartású vízi közmű-
vek az önkormányzatok tulajdonába kerültek. A különböző gazdasági 
és társadalmi folyamatok előrevetítették, hogy a vállalat a megváltozott 
környezetben gazdasági társaságként tudja folytatni tovább tevékenysé-
gét. Az előkészítő tárgyalásokat követően 1996. október 1-jén 108 rész-
vényessel megalakult a Vas Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság 
(2006-tól VASIVÍZ Zrt.). Társaságunk mellett Vas megyében további há-
rom jelentős víziközmű-szolgáltató tevékenykedett, azonban 2015-ben, 
a sikeres egyeztető tárgyalásokat követően a Sárvár-Víz Kft. és a Keme-
nesvíz Kft. is beintegrálódott a VASIVÍZ Zrt.-be, így egy sokkal egysége-
sebb szolgáltató gondoskodhat a megyei felhasználókról.

A VASIVÍZ Zrt. jelenleg Vas megye legnagyobb, 207 települést kiszol-
gáló víziközmű-szolgáltatója. A cégünk által üzemeltetett vízműrendsze-
rek között nagy méretbeli különbségek vannak az egy települést ellátó 
vízművektől a 36 települést összefogó Szombathely–Kőszeg regionális 
vízellátó rendszerig.

A földrajzi adottságoknak köszönhetően a megye vízellátását jó mi-
nőségű, jellemzően rétegvizek adják. Ezek mellett forrásfoglalással és 
parti szűrésű technológiával nyerünk vizet. A víz kitermelését 254 kút 
biztosítja, melyek nagyrészt mélyfúrásúak, talpmélységük átlagosan 
száz méter körüli, de üzemeltetünk háromszáz méternél mélyebb léte-
sítményt is. A vízellátás biztonságáról kútjaink napi közel százezer köb-
méteres kapacitása gondoskodik, amelynek jelenleg mintegy 40%-át 
használjuk ki. A kutakból a víz felszínre emelését búvárszivattyúk végzik. 
Az így kitermelt kiváló minőségű vizet több mint 1900 kilométer hosszú 
elosztóhálózaton és több mint 82.000 vízbekötésen (774 km) keresztül 
juttatjuk el a felhasználókhoz.

A Vas megyei rétegvizek jellemzően oldott formában határérték fe-
letti vasat és mangánt tartalmaznak, melyek szükséges mértékű eltávolí-
tásához fizikai szűrés elvén alapuló technológiákat alkalmazunk. 

A szennyvízszolgáltatást társaságunk 112 településen végzi, így a 
megye lakosságának közel 75%-át látjuk el. A csatornázottság folyamato-
san bővül üzemelési területünkön. A megyében jelenleg is több telepü-
lés csatornahálózatának kiépítése zajlik, melyek üzemeltetője várhatóan 
a VASIVÍZ Zrt. lesz. 

A társaságunk által üzemeltetett telepek eltérő technológiával mű-
ködnek. Ezek között vannak kis, néhány száz lakosú települések szeny-
nyvizét kezelő telepek, míg a Szombathely–Kőszeg regionális szennyvíz-
rendszer 31 település közel 120.000 lakosának szennyvizét egy központi 
tisztítóra vezeti. A települések kommunális folyékony hulladékát mint-
egy negyvenezer csatornarácsatlakozáson keresztül, több mint kilenc-
száz kilométer gerincvezetéken szennyvízátemelők (239 db) és nyomó-

vezetékek segítségével juttatjuk el a szennyvíztisztító telepekre. Ausztria 
közelsége nyomán határon átnyúló együttműködésben is részt vesz tár-
saságunk. Szentgotthárd és a környező települések szennyvizének tisz-
títását Ausztriában végzik, míg Szentpéterfán „a szomszédos” Eberau 
szennyvizét tisztítjuk.

A VASIVÍZ Zrt. célja a rekonstrukciós feladatok kiemelt kezelése: az 
utóbbi években rendkívüli erőforrásokat fordítottunk arra, hogy moder-
nizáljuk nagyvárosaink elöregedett, korszerűtlenné vált víz- és csator-
narendszereit. Több száz milliós beruházások során újultak meg többek 
közt a Kőszeg és Szombathely legforgalmasabb útjai alatt húzódó, nagy 
átmérőjű gerincvezetékek, átemelők, nyomásfokozók, bekötővezetékek. 
A 86-os és a 8-as út felújításának köszönhetően az út mentén fekvő tele-
püléseket összekötő távvezetékek cseréjére is sor kerülhetett.

Újra vannak fejlesztések, rengeteg vízminőség-javító programban 
veszünk részt a megye településein. A KEHOP-pályázatok alkalmával si-
került sok kistelepülést becsatlakoztatni pl. Körmend, Vasvár vagy Szent-
gotthárd városok szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszereibe. Tervek 
készültek, és közbeszerzési kiírásra várnak az agglomerációmódosításo-
kat követően a települések önálló szennyvízkezelési projektjei, például 
Hegyfalu, Alsóújlak, a jánosházi agglomeráció, Ivánc és térsége esetében. 
Nagyon fontos feladatunk van abban, hogy részt vegyünk a minőségi 
kivitelezésben mind szakmai, mind gyakorlati jelenléttel. Ezen dolgo-
zunk 120 éve, és ezt szeretnénk folytatni az elkövetkezendő időszakban 
is, azonban ehhez szükség van további forrásokra is, amit a közműadó 
rekonstrukcióra fordításában és az áfa mértékének 5%-ra történő mér-
séklésében látunk biztosítottnak.

Kiemelten fontosnak tartjuk a környezetvédelmet, ezért épületein-
ket, telephelyeinket és gépjárműparkunkat is ennek szellemében mo-
dernizáljuk. Több telephelyünkön is napelemek kerültek beszerelésre, és 
fokozatosan térünk át a ledes világításra, a gépkocsiparkot pedig folya-
matosan fiatalítjuk.

A felhasználók minél jobb kiszolgálása érdekében modernizáltuk 
internetes megjelenésünket, illetve online ügyintézést tettünk lehetővé. 
Cégen belül szakember-utánpótlási akciókat indítottunk el, biztos állás-
lehetőséget kínálva kollégáinknak.

Zárógondolatként Dr. Kohuth Viktor vezérigazgató beszédéből 
idéznénk, amely a 120 éves jubileumi ünnepségen hangzott el: „Közös 
jövőnk miatt fontos az, hogy hogyan gazdálkodunk a rendelkezésre álló 
vízkészletekkel. Mi nem fogunk tengervíztisztító állomásokat építeni 
Magyarországon, nem fogunk jéghegyeket levontatni a Dunán, hanem 
réteg-, karszt- és felszíni vizeket fogunk fenntartható módon kiaknázni, 
úgy, hogy gyermekeinkre és unokáinkra biztonságos mennyiségű és 
minőségű vízkészletet hagyhassunk örökül, és ezzel is neveljük őket a 
környezet védelmére.”


