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Jánosháza Város Önkormányzata az Új
Széchenyi Terv Környezet és Energia 
Operatív Program keretében sikeres 
pályázatot nyújtott be, így támoga-
tást nyert a területén elhelyezkedő 
sérülékeny földtani környezetben lévő 
ivóvízbázis diagnosztikai vizsgálatára. 
A projekt 100 %-os támogatást nyert: 
összköltsége 76 millió forint, amelyet 
az Európai Unió a Kohéziós Alapjából 
teljes mértékben fi nanszíroz.

A felszín alatti ivóvízbázis állapotának 
vizsgálata kiemelt fontosságú, mivel csak 
így lehet biztosítani, hogy minden, a vízmű 
által ellátott háztartásban az uniós nor-
máknak megfelelő legyen a víz minősége. 

A projekt legfőbb célja, hogy képet adjon 
a jánosházi vízbázis sérülékenységéről,
javaslataival segítsen megóvni a vízbázist 
attól, hogy a területen található potenciális 
szennyezések (mezőgazdasági, ipari, infra-
strukturális szennyezőforrások) a felszín 
alatti rétegekbe szivárogva 50 éven belül 
elérjék a vízadó réteget. A felszín alatti 
vizek elszennyeződése lassú folyamat, 
azonban kialakulása rendkívül káros lehet.

Jánosháza üzemelő sérülékeny 
vízbázis diagnosztikai vizsgálata

Magyarországon a közműves ivóvízel-
látás több mint 90 %-ban felszín alatti 
vízkészletet megcsapoló vízbázisra 
települt. Ezeknek a vízbázisoknak a 2/3 
része sérülékeny, ami azt jelenti, hogy 
a felszínen megjelenő szennyeződés 
lejuthat a vízadó rétegbe. Minőségük 
megóvására ezért fokozott fi gyelmet 
kell fordítani.



Az egyes vízbázisokon végzett diagnoszti-
kai vizsgálatok 2 fő munkarészből állnak.
Egyrészt megtörtént a vízbázis állapo-
tának felmérése (archív adatgyűjtés, 
felszíni és lyukgeofi zikai vizsgálatok, 
szennyezőforrások feltárása fúrásokkal, 
megfi gyelőkutak létesítése, vízminőség-
vizsgálatok, vízkormeghatározás, tartós 
szivattyúteszt, geodéziai bemérés), mely 
alapján hidrogeológiai modellezéssel 
kijelölték a termelőkutak védőterületeit. 
Másrészt a vizsgálati eredmények összeg-
zése alapján elkészült a vízbázis
intézkedési javaslatokat is tartalmazó 
biztonságba helyezési dokumentációja,
melyet a kivitelező benyújtott az illetékes 
vízügyi hatóság számára. 

A munkálatok kezdetekor, 2012 őszén a 
szakemberek összegyűjtötték a területre 
vonatkozó archív adatokat, majd rendsze-
rezték azokat. Ezt követően sor került egy 
részletes helyszíni bejárásra, illetve a minta-
vételi helyszínek és a monitoring kutak 
helyszínének pontosítására is. A következő 
lépésben felszíni geofi zikai mérések és
2 db 50 m-es paraméterfúrás segítsé-
gével meghatározták a vízműkutak kör-
nyékének földtani jellemzőit.

Ezt követően feltárták a lehetséges 
szennyezőforrásokat: 10 darab ideig-
lenes furatot alakítottak ki, amelyekből 
talaj-, illetve vízmintavétel történt. Végül
elkészült a 6 db megmaradó monitoring
kút. A furatokon kívül felszíni vízből
víz- illetve iszapmintavétel, a vízműkutak 
körül talajmintavétel, valamint 10 db lakos-
sági kút esetében vízvizsgálat történt.

A víz-, talaj- és iszapminták laboratóri-
umi vizsgálata és feldolgozása elkészült, 
a 6 db megmaradó megfi gyelőkút vízjogi 
üzemeltetési engedélyt és vízföldtani 
naplót kapott. A vízműkutak, az újonnan 
létesült szennyezésfeltáró furatok, vala-
mint a megfi gyelőkutak geodéziai bemérése
megtörtént. A jánosházi vízbázis vízmű-
kútjaiba és a megfi gyelőkutakba vízszint-
regisztráló műszereket telepítettek, melyek
több héten keresztül regisztrálták a terü-
leten a vízkitermelés hatására jelentkező 

vízszintváltozás mértékét az összes 
vízmű- és megfi gyelőkútban. Így sikerült 
megvizsgálni a sekélyebb és mélyebb
vízadó rétegek egymásrahatását.

A projekt keretében kiépült egy 
korszerű, uniós normáknak megfelelő 
észlelőhálózat 6 db monitoring kúttal, 
amely segítségével hosszútávon kont-
rollálható a talaj- és rétegvízszint
változása, a víz minősége és összetétele.

Az egymásrahatás vizsgálatok, valamint a 
vízjogi üzemeltetési engedélyeztetés után 
a szakemberek a vizsgált területre vonat-
kozó archív információk és a terepen mért 
valós mérési adatok alapján elkészítették 
a hidrodinamikai modellt és megha-
tározták a védőterületeket. A vízbázis 
üzemeltetőjével egyeztetve összeállították 
a vízbázis biztonságba helyezési terv-
dokumentációját, amely részletesen
tartalmazza azon intézkedéseket, amelyek
szükségesek az egészséges ivóvíz meg-
tartásához.

A dokumentációt a Nyugat-dunántúli 
Vízügyi Hatóság fogja elbírálni, majd
határozatban kijelöli a vízbázis védőterü-
leteit. Ennek várható időpontja 2014 nyara.

Eredmény
Jánosházán tehát megvalósultak a hosszú-
távon biztonságos, minőségi vízellátás 
műszaki és jogi követelményei. Az emberi 
tevékenységből származó szennyezések 
vízminőségre gyakorolt kedvezőtlen hatása 
az észlelőhálózattal kontrollálhatóvá vált.


