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Zöld Infrastruktúra hálózat és kereskedelmi-szolgáltató területek 

rekonstrukciója a Hild parkban 

és a környező területeken” című TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00004 

azonosító számú projekt.









Változik-e ez az arány?



édesvíz: folyók, tavak, felszín alatti 

vizek, jégtakaró  

brakkvíz: sarkvidéki tengerek, 

folyótorkolatok 

sós víz: óceánok, tengerek, sós tavak 

3000 mg/l

500 mg/l

só
tartalo

m



A sóösszetétel is fontos!



• a világon 748 millió ember nem jut tiszta ivóvízhez, és 2,5
milliárdan élnek csatornázatlan lakhelyen.

• 2030-ra a természetes vízképződés és az ivóvíz iránti
igény közötti eltérés akár a 40 százalékot is elérheti.









• a tengervíz sótalanítása

• a szennyezett víz tisztítása

• a vízpára felfogása





Az édesvíz tengervízből való kinyerése a 

Közel-Keleten a legelterjedtebb

fordított ozmózis elve

sós víz édes
víz

magas sótartalom

nyomás

vízáramlás iránya

féligáteresztő 
hártya









warka water tower





Magyarország

Vízben jók vagyunk! 



Az ivóvíz minősítése a 201/2001. (X.25.) Kormány rendeletben
foglaltak alapján történik meg. (A rendelet a minősítésre vonatkozó 1. számú

melléklete 6 darab táblázatot tartalmaz vízminőségi paraméterekkel és a rájuk vonatkozó
határértékekkel illetvemegjegyzésekkel)

A vizet akkor lehet ivóvíznek minősíteni, hogy ha a víz nem tartalmaz
olyan mennyiségben vagy koncentrációban mikroorganizmust,
parazitát, kémiai vagy fizikai anyagot, amely az emberi egészségre
veszélyt jelenthet és a rendeletben meghatározott további
követelmények megfelel.





csápos kutak
szivattyú

felszín

agyagréteg

homokréteg

kavicsréteg

csáp



karsztvíz



A magyarországi kutak többsége multinacionális
élelmiszeróriások kezében van. A Coca-Coláé például a
NaturAqua, a Margitszigeti a Pepsi csoporthoz tartozik, a
Nestléhez cég tulajdonosa a Kékkúti ásványvíznek, de a
Fonyódit is megvette néhány éve a szlovén Jana!



















• rétegvíz
- 20 m – 600 m: ivóvíz
- 600 m mélyebben: termálvíz



Egy sárvári forrás vizsgálata: 
az Állókút projekt



Földrajzi jellemzők: rétegforrás

Vas-Soproni-síkság

– Rábai teraszos sík

3.2.14

– Rába-völgy

3.2.15

A két táj határán!

Állókút

(Forrás: Magyarország atlasza, 1999: 44-45.o.)



Rába, Gyöngyös, Herpenyő, Szaput árok

Földrajzi jellemzők: folyóvizek

(Forrás: Sárvár története, 2000: 12.o.)



Sárvár felszín alatti vizeinek 
csoportosítása

1. Elhelyezkedés alapján

- rétegvíz 

- talajvíz

2. Minőség alapján

- hévíz

- ivóvíz

3. A felszínre jutás alapján

- kutak

- források

Álló-kút



Az Álló-kút



Védettség
1. Ex lege védett: A természet védelméről szóló 1996. évi

LIII. törvény (Tvt.) 23. § (2) bekezdése alapján:

"E törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi

forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom és

földvár. Az e bekezdés alapján védett természeti területek

országos jelentőségűnek minősülnek.„

2. Helyi védettség

(Forrás: Sárvár város fenntarthatós fejlődési jelentése és programja, 2010: 31. o. )



A forrás vízminősítése: kutatás

Fizikai paraméterek: 

Vízhozam: átlag: 50-60 l / perc
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A forrás vízminősítése: kutatás

Hőmérséklet:

átlag:6-7 oC

Fizikai paraméterek: 
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A forrás vízminősítése: kutatás

Kémiai paraméterek: 



A forrás vízminősítése: kutatás

Kémiai paraméterek: 

(Forrás: Vasi Víz Kft)



A forrás vízminősítésének eredménye:

A forrás nitrát tartalma ingadozó, 

emiatt a rendszeres emberi 

fogyasztásra nem ajánlott!








