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A CLUB-ALIGA ÜDÜLŐTELEP HIDEGVÍZ ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES 
VÍZBESZERZÉSI LEHETŐSÉGEK VIZSGÁLATA 

 

FÖLDRAJZI, FÖLDTANI, VÍZFÖLDTANI JELLEMZŐK 

 

A vizsgált tágabb terület, az „Enyingi-hát” nevű kistáj, Fejér, Somogy és Veszprém megye 

területén helyezkedik el. Magassága 101-163 mBf. körül változik, jellege pedig közepes 

magasságú síksági helyzetben levő dombsági hát. A terület a Csíkgát (Kabóca)-völgy 

(ÉK), a Sió völgy (DNy) és a Balaton felé meredek – helyenként 50 méteres – peremmel 

szakad le. Ez a leszakadás jellemzi a vizsgált szűkebb területet is.  

A kistáj képét meghatározó Enyingi-hát DK felé lejt, magassága 160 m-ről 110-120 

méterre csökken. Középső és DK-i részén hátravágódó és eróziós-deráziós völgyek 

csipkézik.  

A szűkebb vizsgált terület jellemző földtani képződménye a felső-pleisztocén korú, 

agyagos lösz. Ez az eolikus üledékes kőzet uralja a Balaton partját, Balatonfűzfőtől 

Siófokig.   

A terület mélyföldtani adottságaival a szakvéleményben nem foglalkozunk, mivel a 

vízbeszerzés a felső pannon , pleisztocén rétegekre irányul. A pliocén üledékekre és DK 

felé 10-15 méterre vastagodó lösztakaró települt. A felső pannon rétegek vastagsága a 

területen 50-150 métere tehető. A pliocén kavicsos-homokos („formamegőrző”) rétegek a 

terület féloldalas ÉNy felé történő kiemelkedése miatt a Balaton partja mentén magasabb 

tengerszint feletti helyzetbe kerültek, és néhány méter vastag folyóvízi törmelék alatt, vagy 

a felszínen fordulnak elő. A Sió völgy felöl hátravágódó kisebb patakok már pliocén 

kavicsos rétegeket tárnak fel. Igen határozott ÉNy-DK-i irányú vető azonosítható a hátság 

DNy-i ÉK- peremén.   

Az éghajlattal kapcsolatban röviden összefoglalva az alábbiakat mondhatjuk: a kistáj 

mérsékelten meleg, mérsékelten száraz éghajlatú. Az évi napsütés összege 2000 óra 

körüli, a középhőmérséklet 10 oC, csapadékösszege 600-630 mm /év. 

A tágabb területen a talajvíz mélysége 2-4 méter között van, mennyisége nem számottevő.  

A rétegvizek mennyisége nem éri el az 1 l/s/km2-t. Az artézi kutak átlagos mélysége 100 

méter alatti, vízhozamuk 100-200 l/perc körül van és gyakori a nagy vastartalom. 

A vizsgált szűkebb terület áttekintő térképét az alábbi 1. sz. ábrán , a földtani térképet a 2. 

sz. ábrán mutatjuk be.  
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VÍZBESZERZÉSI LEHETŐSÉGEK 

 

A vizsgált ingatlan – a Club Aliga – területén ivóvízbeszerzés céljából alapvetően három 

megoldás jöhet szóba:  

Felszínalatti vízből 

• Talajvíz 

• Rétegvíz  

Felszíni víz (Balaton) 

 

Elsőként vizsgáljuk meg a felszínalatti vizek közül a sekélyebbet, a talajvizet. A térség 

felszíni, felszínközeli uralkodó kőzettípusa, ahogy azt az előző fejezetben említettük, a 

lösz, agyagos lösz. Ez a lösz nemcsak szemcseméret, szemeloszlás tekintetében 

tekinthető agyagos lösznek, hanem azt is jelenti, hogy az összletben agyagcsíkok, 

agyagpadok, agyaglencsék fordulnak elő, igen változatos vastagságban és formákban.  
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Balatonaligai löszfal, előtérben a MEDOSZ üdülő(Balatonaligai ÁG. KISZ tábor)   

 (1. fénykép)  

 

Az FTV az 1960-70-es években több talajmechanikai fúrást is mélyített a területen a 

vasútvonal és a löszfal illetve a löszfalban található talajvíz állapotát, szerepét vizsgálandó. 
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FTV löszfalkutatás figyelőkútja   (2. fénykép) 

 

 Az eredmények azt mutatták, hogy a több tíz méter vastag löszben nem elhanyagolható 

mennyiségű víz található. Ez a víz több helyen több szintben is megjelenik. Ilyen források, 

vízfakadások, például a Vasúti lejáró melletti forrás, a Zrínyi u., a Ponty u. … stb. 
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A vasúti lejáró forrása   (3. fénykép) 
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Forrásvíz patak a Ponty utcában   (4. fénykép) 

 

Ennek a víznek mesterséges úton való eltávolításával megváltozhat a löszfal 

állékonysága,  

ellenőrizhetetlen fellazulások, talajcsúszások, omlások jöhetnek létre, amelyek a 

vasútvonal biztonságát is veszélyeztetik. 

Ezeknek a kifolyó vizeknek a vízjárása meglehetősen kiegyensúlyozott, évtizedek óta 

gyakorlatilag azonos hozammal folyik. A vízhozamot nem mérik, becslés alapján a 

Csalogány utca melletti galériában az összegyűjtött kifolyó vízmennyiség 180-200 l/perc. A 

hozam jelentős mértékben nem reagál az évszakos változásokra és a csapadékosabb, 

illetve az aszályosabb időszakokra sem. 
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Csalogány utcai galéria   (5. fénykép) 

 

Vízminőségi szempontból a nitrát koncentráció határértéket (201/2001.Kormányredelet) 

meghaladó 100 mg/l körüli értéken mozog. Az ammónium tartalom egy 2004. évi mérés 

szerint 2,1 mg/l volt, ami szintén meghaladja az ivóvízre vonatkozó határértéket. Ennek 

oka Balatonaliga és Balatonvilágos korábbi csatornázatlansága. Mindkét települést csak az 

utóbbi évtizedben csatornázták, így korábban a szennyvízelhelyezés jellemzően a 

szikkasztás volt. Érthető módon jelentős mennyiségű kommunális szennyezőanyag jutott a 

talajba illetve a talajvízbe. Ez a felszíni szennyezés várhatóan még hosszú évekig meg fog 

jelenni a forrásokban, vízfakadásokban.  

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy ez a fajta, a területet jellemző talajvíz az esetleges 

felszíni, felszínközeli szennyeződésekkel szemben nem védett, sérülékeny, így 

ivóvízellátás szempontjából nem célszerű ebben az irányban tovább gondolkodni. 
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Másodikként megvizsgáltuk annak a lehetőségét, hogy a szűkebb terület 

rétegvízbázisából  megoldható e  az ivóvízellátás. Ahogyan azt az előző, földtani leírást 

tartalmazó fejezetben leírtuk, a térség felső pannon  rétegei alkalmasnak tűnnek 

rétegvízbázis kialakítására.  

Archív adatok alapján – a fúrások tengerszint feletti magasságától függően – 100-150 

méteres kutakkal megfelelő vízadó rétegek megcsapolására van lehetőség.  

 

Tudomásunk szerint a Club Aliga területén illetve annak közvetlen közelében – a partmenti 

szakaszon - az évtizedek folyamán három mélyfúrású kút készült. Ezeknek a kutaknak a 

főbb műszaki adatait foglaljuk össze az alábbi táblázatban:  

* jelenleg Világosi Panzió 

 

A mélyfúrású kutak pontos koordinátáiról nincs információnk, de az tudható, hogy a 

Balaton part közelében, tehát a löszfal alatt mélyültek. A távolabbi illetve magasabban 

fekvő helyszíneken is nyomon lehet követni ezeket a vízadó rétegeket, természetesen 20-

30 méterrel mélyebb terepszint alatti szinteken. 

A műszaki adatokból látható, hogy a mélyebb – 80-100 méter körüli - vízadó szint 

építéskori nyugalmi vízszintje terepszint fölötti, és mintegy 20 méterrel magasabb, mint a 

sekélyebb 40 méter körüli réteg nyomásszintje. Ez arra enged következtetni, hogy ez a 

mélyebb vízadó szint távolabbról, magasabb térszínű helyről kapja az utánpótlódását, 

következésképen védettebb a közvetlen felszíni szennyezésekkel szemben.  

Megnevezés 
Építés 

éve 
Kataszteri 

szám 
Talpmélység 

(m) 
Szűrőzés 

(m-m) 
Nyugalmi 

vízszint (m) 

Üzemi 
vízszint 

(m) 

Vízhozam 
(l/p) 

MSzMP üdülő. 
Raktár 

1961 B-2 111 
43-50 

96-106 
+0.8 -14.5 120 

MSzMP üdülő 
XXIX.Épület 

1931 B-3 42 38-40 -19.7 -22 20 

Balatonaligai 
ÁG.tábor* 

1965 B-10 115 97-106 +0.6 -17 200 
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Az alábbi ábrán a Balatonvilágos B-10 országos kútkataszteri számú földtani szelvényének 

vázlatát és a karotázs szelvény vázlatát szemléltetjük. Az ábrán a kitöltés nélküli 

szakaszok a vízzáró, agyagos esetleg iszapos képződményeket jelzik, a pöttyözött részek 

a vízadó homokos rétegeket mutatják. Ez a mélyfúrású kút a Club Aliga déli kerítésétől kb. 

120 méterre a jelenlegi MEDOSZ üdülő (Világosi Panzió) területén van.  

A vizsgált kutak jelenlegi állapotáról nincs információnk. 
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A kutak vízminőségéről szintén csak archív adatok alapján tudunk véleményt mondani. A 

fenti B-10-es kút építéskori vastartalma 1,3 mg/liter volt, hőmérséklete 16oC. 

A B-2-es kút építéskori vastartalma 1,5 mg/liter volt, hőmérséklete 15oC. 

Ez a viszonylag magas vas koncentráció a 201/2001.(X.25.) Korm. Rend. szerinti 

határértéket – 0.2 mg/l – meghaladja. Hozzá kell tenni azonban, hogy az építéskori magas 

vas tartalom tartós üzemelés hatására jelentősen csökkenhet. Korszerűen kivitelezett 

korrózióálló anyagból készített szűrőcsővel ez még tovább csökkenthető. 

A kitermelhető vízhozam tekintetében kutanként a 300-400 m3/nap reálisan megcélozható 

mennyiség. Hozzá kell tenni, hogy a várhatóan finomszemcsés homok vízadó miatt –a kút 

homokolódásának elkerülése érdekében - un. puha indítást, illetve leállítást biztosító 

gépészeti megoldást javaslunk. 

Egy 100 méter talpmélységű korszerű termelőkútkút költségigénye kútfúrással, 

kútkialakítással, az előírt vizsgálatokkal, gépészettel, szivattyúval, vízzáró ROCLA 

kútaknával 2008. évi árszinten kb. 7 milló Ft. +ÁFA. 

Tudomásunk szerint, a vizsgált területen jelentős felszín alatti vízkivétel nincs, a település 

ivóvizét a Dunántúli Regionális Vízmű biztosítja. Balatonvilágos település, beleértve a Club 

Aligát is gyakorlatilag teljes egészében csatornázott. 

A felszín alatti vízbeszerzés engedélyezési gyakorlata szerint a vízjogi létesítési 

engedélyhez el kell készíteni a tervezett helyszínre a vízbeszerzési lehetőséget vizsgáló 

szakvéleményt, kútterveket és csatolni kell a kutak tervezett helyének tulajdonosi  

hozzájárulását . Az engedélyezés részletes leírását a  18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet 

tartalmazza. 
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Harmadik lehetőségként áttekintjük a felszíni vízbeszerzés lehetőségét. Felszíni 

vízbázisként értelemszerűen adódó lehetőség - egyéb felszíni víz hiányában - a Balatonból 

történő vízkivétel. A tágabb területen két felszíni vízkivételi mű található, az egyik 

Balatonakarattyán a másik Balatonvilágoson a Zrínyi utcán. Ez utóbbi van közelebb 

(~1200 méter), bár tudomásunk szerint évek óta egyik sem üzemel.  

A Balatonból történő vízkivételeknek alapvető előnyei és hátrányai vannak. 

Általánosságban elmondható, hogy maga a víz olcsó, de magas az egyszeri beruházási 

költség, a felszíni vízkivételi mű megépítése. Vitathatatlan előnye ennek a megoldásnak, 

hogy a víz minősége kiegyensúlyozott, mechanikai szűrés után csak klórozást igényel. 

Hőfoka azonban nem kedvező, mivel nyáron ivóvíznek meleg – gyakorlatilag azonos a 

Balaton hőmérsékletével - , télen pedig igen hideg, akár 4-5 oC is lehet a víz. 

A Balatoni vízkészlet igénybe vétele hasonló módon történik, mint a többi vízkivétel 

engedélyezése a tóra vonatkozó speciális (elsősorban környezetvédelmi) előírások 

alkalmazásával.  

A tó vízkészlete többek között ivóvíz, kommunális víz és locsolóvíz céljára is igénybe 

vehető.  

A készlet igénybevételéhez részletes vízigény számítás szükséges, amely meghatározza a 

vízhasználat időbeli eloszlását és nagyságát.  

A fenti vízigény jellegéből adódóan vízkészlet gazdálkodási szempontok oldalairól nagy 

biztonsággal engedélyezhető.  

A használtvíz elhelyezése és elvezetése várhatóan a települési csatornahálózatot terhelné, 

amelyhez az azt üzemeltető hozzájárulása szükséges. Egyedi tisztítás nem javasolható.  
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MŰSZAKI MEGOLDÁSOK 

Alapvetően két megoldási lehetőség kínálkozik a felszíni vízkivétel kialakítására. Az 

úgynevezett aknás, illetve csővezetékes.  

 

Aknás: A partfalva aláépített kb. 40-80 cm átmérőjű cső vezeti a Balaton vizét a parthoz 

közel kiépített gyűjtőaknába. Ebből az aknából vezetik tovább a különböző használatokhoz 

a nyersvizet. A nyersvíz ülepítés és tisztítás után jut el a fogyasztóhoz. Ivó és kommunális  

célra használt vizet a közegészségügyi eljárásoknak megfelelő víztisztító mű, 

(berendezés) megépítésével lehet szolgáltatni.  

 

Csővezetékes változat esetén a nyersvíz vezeték a Balaton közepe felé nyúlik be és 

innen szívja be és szállítja a nyers vizet. Ebben az esetben is kell tisztító berendezés az 

ivó és kommunális víz felhasználásában.  

Ez utóbbi megoldás a nyers víz minősége szempontjából kedvezőbb, mivel a Balaton parti 

sávjánál beljebb a víz lebegőanyag tartalma jelentősen kisebb, általában, illetve a 

bakteriológiai hatás is kisebb. Azonban a csővezeték létesítése költségesebb, illetve a 

hajózás miatt az engedélyezési eljárás körülményesebb.  

 

KÖLTSÉGEK 

A víztisztítómű bekerülési költsége  100-200 millió Ft.  

A csővezeték építésének költsége     30-80 millió Ft. 

 

ÜZEMELTETÉS: 

A felszíni vízkivétel víztisztítás folyamatos nagy szakértelmet követel meg. Külön 

problémát jelent a téli üzemmód, amikor a jegesedés a rendkívül alacsony fogyasztás okoz 

gondot.  

 

Ivóvíz és kommunális vízhasználat kielégítését a Balaton vízkészletéből meggondolandó.  

Locsolóhálózat üzemeltetésére viszont a tó vízkészletének igénybevétele gazdaságosnak 

mondható. Ebben az esetben nem kell tisztítómű csak a locsoló hálózatot megelőző 

üllepítő akna építése.  
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ÖSZZEFOGLALÁS 

Összefoglalva megállapítható, hogy ivóvízbeszerzés szempontjából a három fentiekben 

megvizsgált lehetőség közül a legkedvezőbb megoldás a rétegvízből történő vízellátás, 

100 méter körüli talpmélységű korszerűen kivitelezett termelőkutakkal. A kút/kutak számát 

és területi elhelyezését a vízigény ismeretében kell meghatározni. Mind gazdasági, mind 

pedig vízminőségi szempontból ez a megoldás tűnik a célravezetőnek. 

 

 

 


