
Vízellátási ísmeretességi helyzetkép 
Veszprém megye Balaton-partí részére

í r t á k :  Andó

1. BEVEZETÉS

A Balaton és közvetlen környékének jelen
tősége az üdülés-üdültetés, a  gyógyászat, a bel
földi és külföldi turizm us, a  sport területén  
közismert. Ezenkívül igen fontos a nyugati ide
genforgalom, tudom ásunk szerint az elm últ 
évben a gyógyszeripar u tán  a  második helyen 
volt a Balaton a tőkés devizatermelésben.

A turizmus, az idegenforgalom igen széles 
körű, sokoldalú és magas követelm ényeket tá 
maszt az élet csaknem m inden területén. Az 
„igénylista” tételeinek jelentős része több-keve
sebb kapcsolatban van szakterületünkkel, a 
földtannak Így maga a  tó, m int földtani jelen
ség vízszintalakulásáVal, feltöltődésével; a te 
rületrendezés, településfejlesztés, építés, építő
anyag-bányászat, természetvédelem, erózió el
leni védekezés stb.; de a kom m unális ellátott
ság egyik legfontosabb fokmérője: a  vízellátás.

A Balatoni Központi Fejlesztési Program  
(továbbiakban: BKFP) 25 Veszprém megyei — 
partm enti, partközeli — településsel foglalko
zik, Balatonvilágostól Keszthelyig, Hévízt is 
beleértve. „

Rossz idő esetére azonban szám ításba kell 
venni a tótól távolabbi terü leteket is, pl.: a 
Bakony term észeti szépségeit.

A Balaton-part Veszprém megyei települé
seinek vízellátása összefügg a somogyi partéval, 
hiszen a  regionális vízellátó rendszerek össze
kapcsolják az északi és déli partot.

2. VÍZIG ÉN YEK

A  BKFP, valam int a K özép-dunántúli Víz
ügyi Igazgatóság (a továbbiakban: KDT—VÍZ
IG) adatai alapján készített 1. sz. táblázatunk
ban településenként összesítettük a BKFP adat- 
felvételi időszakára (1967), 1972-re, 1975-re, 
valam int a távlati telítettségi állapotra az állan
dó lakosság, a nyári „lélekszám” és a  vízmű- 
kapacitások (meglevő, illetve kiépítendő) ada
tait. A nyári „lélekszám” tartalm azza az állandó 
lakosok, az üdülők és kiszolgáló személyzet lét
számát, nincs benne viszont a hétvégét Bala
tonon töltők száma, am i egyes hétvégeken 
megkétszerezi-háromszorozza még a nyári ,,lé- 
lekszámot” is. Az adatfelvételi időszakban a 
„lélekszám” kétszerese az állandó lakosságé
nak, a távlati telítettségi periódusban pedig 
négyszerese lesz. A hétvégeken viszont m ár 
most is előfordulhat 350—400 ezres lélekszám 
is. így jelentős erőfeszítéseket kell tenni a  víz
műkapacitások bővítésére, a jelenlegi kereken 
40 ezer m3/nap kapacitást m integy 60 ezer 
m3/napra szükséges fejleszteni.

János—Pálfy József

3. A  V ÍZE LL Á TÁ S JELENLEGI HELYZETE  

3.1. Általános adatok

A Balaion-környéki települések ivóvízellá
tása felszín alatti és felszíni vízből történik. 
Felszíni v ízkivételi v ízm ű  jelenleg is több m ű
ködik, illetve van tervezés és építés alatt. Ezek
nek nagy előnye, hogy viszonylag gyorsan meg- 
építhetők és a k ivett víz a Balaton vízmérlegé
ben jelentős zavart nem  okoz. H átránya viszont, 
hogy a költséges tisztítás ellenére sem egyen
értékű vízminőségük a  felszín alatti vizekével.

Területünkön a  balatonfüredi 3 X  5000 
m3/nap kapacitású felszíni vízkivételi- és tisz
títóm ű 'részben megépült. Ideiglenes megoldása
kén t, m ár korábban is m űködött portábilis tisz
títóberendezés. . .

A felszín alatti vízkészlet egyes fajtáinak 
megoszlását jól szem lélteti a balatoni, 3. TVK- 
egység (Területi Vízgazdálkodási Keretterv) 
adatai:.
— Partiszűrésű víz — gyakorlatilag nincs
— Talajvíz 0,3 m :i/s =  26 000 m3/nap
— Rétegvíz 1,57 m 3/s — 135 000 m3/nap
— K arsztvíz . 3,77 m 3/s ?== 325 000 n r  nap

A Balaton-körüli települések jelenlegi víz
ellátásában a  talajvíz-felhasználás egyre inkább 
csak kiegészítő jellegű, szükségmegoldás, vagy 
a  vízhálózat nem  kellő fokú kiépítettsége m iatt 
ta rtják  fenn. A helyenként kismélységű, ásott 
kú tra  alapozott vízművek is inkább kevert v i
zet (réteg-, vagy karsztvízzel kevert) szolgáltat
nak.

A rétegvízre alapozott vízművek elsősorban 
a déli parton jelentősek (a felszíni vízművek 
mellett), de az északi oldalon is számos pleisz
tocén—pliocén, illetve miocén rétegekre tele
p íte tt k ú t—vízmű működik.

A karsztvízkészlet felhasználása vízellátási 
célokra jelenleg is igen jelentős, a  fejlődés pedig 
ebben a vonatkozásban lesz a legnagyobb.

Karsztvízre alapozott forrásvízművek m ű
ködnek a Hévíz—Keszthely—Vonyarcvashegy 
térségben és az Aszófőtől Balatonalmádiig te r
jedő szakaszon. A közeljövőben megvalósuló 
létesítm ény a Felsőőrs-Malomvölgyi forrásfog
lalás és a Nyugat-balatoni Regionális Vízmű, 
m elynek bázisa a Bakonyi Bauxitbányák által 
kiem elt karsztvíz.
3.2. A  vízellátás jelenlegi helyzete településen

ként

Balatonvilágos— Balatonaliga
A  vízműhöz 2 kú t tartozik, egy 85,0 és egy

124,5 m mélységű, együttes kapacitásuk 450 
m 3/nap. 100 m 3-es medence és 50 m 3-es hidro-
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glóbusz tartozik a rendszerhez. A viszonylag 
alacsony ellátottsági fokot a Siófok térségi Re
gionális Vízműhöz való kapcsolás fogja javítani.

Balatonkenese— Balatonakarattya

A m agaspart és a v ízpart közötti sávban 
m élyített 4 db 60 m körüli m élységű kú t együt
tes kapacitása m integy 700 m3/'nap. A nyári 
időszakban 4 egységes DEVIG-berendezés ad 
további, m integy 2400 1 p vízmennyiséget.

Balatonalmádi

A település vízmüve 2 fő részből áll víz- 
beszerzés szempontjából. Napi 1440 m 1 karszt
vizet szolgáltat a Ferenc-forrás foglalásával 
kialakított vízmű, galériákkal és 3 kútta l (szi- 
vornyás, illetve búvárszivattyús üzemeltetés).

A vízparti sávban 4 kút kb. 700 nr nap ré
tegvizet szolgáltat.

A Remete-völgy forrásfoglalása igen rossz 
állapotban van, fertőzésveszélyes. Az utóbbi idő
ben csak kritikus vízellátási helyzetben vették 
igénybe.

A vízellátás javítása érdekében új ku tat 
építettek a búdatavai településrészen; a kú t a 
perm i vörös homokkő repedéseiből és a rátele
pülő pannon homokrétegekből adja a vizet. Az 
üdülési szezonban 2-egységes DEVIG szűrőbe
rendezés javít a vízellátási helyzeten, ennek 
bővítését is tervezik.

Káptalanfüred
Közigazgatásilag Balatonalmádihoz ta rto 

zik. Elsősorban üdülőtelepülés, m elynek vízel
látása három m élyfúrású kútból történik. A ré
gi kutak hozama 420 1/p, illetve 800 1/p volt az 
építéskor. Az elm últ évben fú r t  k ú t vízhozama 
kicsi (120 m3/nap), nagy m angán- és vas
tartalm ú.

Alsóörs

A község vízm üvét a Vályús és a Mosó1- 
forrás foglalására alapozták. Az átlagos vízmű
kapacitás 570 m3/nap.

Lovas
Az Aranyos-kút foglalása a vízmű bázisa, 

kb. 500 m 3/nap kapacitással.

Paloznák

vízellátása a Ham pasz-kúti forrás foglalásából 
történik.

Csopak— Balatonfüred
A  két település a  Nosztori-forrás (Csopak) 

foglalása és bevezetése folytán közös vízellátási 
rendszerbe került. A csopaki vízbázis (Nosztori- 
forrás =  1700 m 3, 2 db ásott kú t =  830 m3) 
2530 m :i/nap vízmennyiségű.

A balatonfüredi vízbázist a Siske és Kéki 
források, 2 aknás kút és 2 fú rt karsztkút ké
pezi kb. 3000 m3/nap vízmennyiséggel.

A két település együttes vízműkapacitása 
íg;y kereken 5500 m:: nap.

A körzet fejlődése és látogatottsága több 
nyáron vízhiányt eredményezett. A jelentős 
vízműkapacitáshoz nem  volt elegendő tározótér 
sem. 1971 nyarán  m ár mozgó vízkivé teli-víz
tisztító egységeket üzemeltettek, 1972-ben 
újabb egységeket (4 X  900 m3/nap) kapcsoltak 
be a  csúcsigények kielégítésére, s új víztározót 
is építettek. További karsztvízkutatással, a 
karsztvíz forrásküszöb alóli kitermelésével a 
jelenleginél nagyobb karsztvízmennyiség k iter
melése is rem élhető.

Tihany

A  félsziget településrészeinek és üdülőinek, 
illetve a kirándulók vízellátását jelenleg 6 kút 
biztosítja. A régi vízmű 4 kú tja  (a hajókikötő
től É-ra) 700 m3/nap, (a Motel kútja  ugyancsak 
700 m 3/nap vizet szolgáltat. A gödrösi rész vizét 
a vízműtől északabbra telep íte tt 40 m mély kút 
szolgáltatja, kb. 200 m 3/nap teljesítm énnyel. A 
sajkodi és gödrösi településeket Balatonfüredről 
fogják vezetéken ellátni ivóvízzel.

A Városépítési Tudományos és Tervező In
tézet rendezési terve  szerint 3600 m3/nap a táv
lati vízigény. Ennek fedezésére a Vízügyi Ter
vező Vállalat végzett kutatásokat. A félsziget 
Ny-i oldalán a  Központi Földtani H ivatal finan
szírozásában m élyített szerkezetkutató fúrás új 
adatokat szolgáltatott a bővítés tervezéséhez.

Aszófő

A  községben jelenleg nincs közműves víz
ellátás, illetve még csak a vezetéket építették 
meg.

Örvényes

Vízellátása ásott kutakból, történik, mélysé
gük 6 m, vízhozamuk kb. 100 m3/nap.

Balatonudvari—Kilián-telep

A  vízellátás galériás forrásfoglalással van 
megoldva. 50 m3-es medence és 100 m 3-es hid- 
roglóbusz tartozik a rendszerhez, melynek ka
pacitása 440 m3/nap.

Balatonakali

A  település nyári lélekszáma kb. nyolcszo
rosa az őslakosok számának. A vízellátás rend
szere is ennek megfelelően épült ki. A kem
pingeket külön kú tta l és vezetékrendszerrel 
látták  el, a községi hálózat 2 ásott kútból (10 és 
12 m mély, kb. 350 m3/napi kapacitással) kapja 
vizét.

Zánka— Ü ttör óváros

Az Úttörőváros vizét a miocén képződmé
nyekben szűrőzött ku tak  adják. Közös jellem 
zőjük a jó fajlagos vízhozam, az 5 kút együttes 
kapacitása 3000 m3/nap.

Zánka községnek  2 kú tja  van: egy a víz
parthoz közel, 15,6—25,6 m  között szűrőzve,
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pleisztocén—pliocén és miocén képződmények
ben 670 m:>/nap kapacitással. Egy pedig a maga
sabban fekvő ősközségben miocén durvamész
kőben, kapacitása 790 m 3/nap.

Balatonszepezd

Jelenleg 1 k ú tja  működik, kb. 700 m3/nap 
teljesítm énnyel. A távlatban a  vízigény ennek 
kétszerese lesz.

Révfülöp
A volt Cseredi-dűlői forrásfoglalás m ellett 

fú rt 35 m -es kútból m axim álisan 1200 1/p vizet 
tudnak kiemelni. Így az 1700 m ’-es napi vízm ű
kapacitás nagyjából összhangban van a  távlati 
vízigénnyel.

JELMAGYARÁZAT
---------- Kést é i а IVóléves tervben megvalósuló {övezelék

A  Balaton-part vízellátásának vázlata

Badacsonytomaj— Badacsony őrs

Működő 2 kú tjának  kapacitása 850 m:! nap. 
A távlatban ennek csaknem három szorosára lesz 
szükség.

Szigliget

A vízmű vízbázisa a 2 parti kú t (70, illetve 
120 m:!/nap.) Már 1975-ben is ennek kétszerese 
lesz a vízigény.

Vonyarcvashegy—Gyenesdiás,
K eszthely— Hévíz és Cserszegtomaj

1970 óta közös vízellátási rendszerbe ta r
tozik. A vízmű kapacitása 10 000 m3/nap. Fő 
vízbázisa a  Hévíz—Dobogói, valam int Vonyarc
vashegy, Keszthely és Gyenesdiás vízmüvei.

4. A  V ÍZE LL Á TÁ S FEJESZTÉSÉNEK

T Á V L A T I TERVEI

A  feladatok két nagy részre bonthatók: ve
zeték-, tárolótér-, átem előtelep és elosztóháló
zat építés és fejlesztésre, valam int kútépítésre.

A feladatok első csoportját szem lélteti té r 
képvázlatunk. 1975-ig a  teljes partvonal m int

egy három negyed része valam elyik regionális 
rendszerhez fog tartozni. A végső cél pedig az, 
hogy a teljes Balaton-part összefüggő vízellátási 
rendszerbe tartozzék. A rendszer m űködtetésé
hez átem előtelepek, a csúcsigények kielégíté
sére pedig tározó medencék egész sorát kell a 
jövőben megépíteni.

A m ásik feladatkör a  vízbázis bővítése. A 
meglevő vízművek vízterm elési kapacitása 
várhatólag csökken a kutak öregedése és a re
gionális karsztvíznívó-csökkenés m iatt. A fel
szín alatti és felszíni vizek azonos vezetékben
való keveredését is vizsgálni kell az esetleges 
pelyhesedési jelenségek és lerakódások megelő
zése érdekében.

A regionális rendszerek vízbázisát legjelen
tősebb m értékben a Dunántúli-középhegység 
karsztvize szolgáltatja.

A Nyirád környéki bauxitbányászat a m é
lyebben fekvő bauxitkészletek kiterm elése ér
dekében kiem eli az érin te tt terü let dinamikus 
vízkészletét és a statikus készlet egy részét is, 
míg a  k ívánt vízszintet el nem  éri az ércvagyon 
környezetében. Az évente em elt vízmennyiség 
tény- és tervszám ai a következők:

1970.
1971.
1972.
1973.
1974.
1975.
1976. 
1977—83.

72,5 X  Ю" m 3
142.0 X  Ю6 m 3
184.0 X  10e m 3 
173,4 X  Ю6 m :! 
171,2 X  10G m 3 
115,6 X  Ю6 m 3

89,9 X  10° m 3 
78,8 X  10° m 3

Az 1977—83. közöttre tervezett vízemelés 
napi 216 000 m3. Ebből 40 000 m3 kerülne a 
N yugat-balatoni Regionális Vízmű vezetékébe, 
89 000 m3 a  bányászat által elvont ivóvíz pótlá
sára szolgál Ajka, Pápa, Sümeg és Tapolca té r
ségében, 87 000 m 3-t pedig a Balaton vízpótlá
sára terveznek felhasználni.

A Dunátúli-középhegység másik jelentős 
karsztvízkiemelő bányaterülete Iszkaszent- 
györgy határában van. Ebből a vízkivételből 
tudom ásunk szerint nem terveznek vizet adni 
a Balaton körül kiépítendő víztávvezetékbe.

A vízbázis bővítésének másik m ódja Ba- 
laton-víz felhasználása felszíni vízkivétel és víz- 
tisztítás után. Ilyen felszíni vízmű m ár működik 
a Siófok-térségi Regionális Vízmű rendszerében. 
M egvalósításra vár még ugyanitt 2 X  12 500 
m3/nap teljesítm ényű felszíni vízmű. Ennek be
ruházása befejezés elő tt áll.

5. ÉSZREVÉTELEK, JA V A SL A T O K  

5.1. A  karsztvízfelhasználás kérdései

A Balaton környék vízellátása, de a  Bala
ton vízháztartása szem pontjából is igen fontos 
a  Déli-Bakony terü letén  működő bányák — el
sősorban a bauxitbányászat — vízkivétele, il
letve aktív  vízvédelme. Ez a  szükségszerű tevé
kenység igen nagy m értékű, sok vonatkozásban 
káros változást idéz elő a  hegység felszíni és 
felszín alatti vízháztartásában. Szivárgások,
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források, vízm űkutak hozamát csökkenti, 
apasztja el, s így a  felszíni vízfolyások egy ré
szét is kiszárítja.

A káros jelenségek ellenértékét, a kiem elt 
nagy mennyiségű, kitűnő m inőségű karsztvizet
— éppen a  károk és a költségek ellensúlyozásá
ra — célszerű lenne a legteljesebb m értékben 
ivóvízként felhasználni. Ennek legfontosabb 
feltétele a megfelelő kapacitású távvezeték és 
elosztórendszer nagyrészt kiépült. Ezek főbb 
létesítm ényeit, illetve terveit a m ellékelt té r
képvázlaton szem léltetjük.

A Balaton vízháztartását célszerű még sok 
vonatkozásban vizsgálni. Ennek során m érle
gelni kellene a karsztvíz nagyobbm érvű felhasz
nálását ivóvízellátási célokra, alábbi szem pont
jaink figyelem bevételével:

— az első 20 000 m ’v'nap kapacitású távvezeték 
építése jelentős szakaszon befejeződött, cél
szerű lenne m érlegelni a második, ugyan
csak 20 000 m3/nap kapacitásra tervezett ve
zeték nagyobb átm érővel való kiépítését. 
Ügy gondoljuk, hogy kétszeres kapacitással 
való kiépítés nem  igényelne kétszeres költ
ségráfordítást.

— a Balatonba jelenleg szabadon befolyó víz 
további részének ivóvízként való felhaszná
lása többek szerint apasztaná a  vízszintet a 
tóban. Véleményünk szerint a  települések 
szennycsatornázása és a szennyvíz-tisztító
telepek bővítése esetén a háztartásokban fel
használt víz nagy része belekerülne a  Bala
tonba, s még hordalékot sem  vinne magával.

— a bányászat által kiem elt karsztvíz fokozot
tabb felhasználását gátolja az a szabályozás, 
hogy a folyam atban levő bányam űveletek 
körzetéből em elt vizet nem  engedik ivóvíz
ként felhasználni. Ez a vízmennyiség jelen
leg m integy 60—70 000 m 3/nap.
A szem lélet önmagában helyes; hiszen ezen 
vizek ellenőrzés nélküli felhasználása ivóvíz
ként veszélyes. Célszerű lenne ezért e  vizek 
és a Balatonból kiem elt vizek összehasonlító 
vízminőségi vizsgálata.
Lehetségesnek tartjuk , hogy e  vizsgálatok a 
bányavíz előnyét m utatnák ki nemcsak a  víz
minőség, hanem  a ráfordítás (tisztítás, fer- 

1 tőtlenítés) vonatkozásában is.
— a  tervezett felszíni vízkivételi és tisztító 

m űvek ugyanúgy a Balaton vízháztartását 
terhelik, de még a  drágább víztisztítás ered
m ényeként sem kapunk a  karsztvizekével 
egyenértékű vízminőséget. Az em lített víz
m űveknek — az északi parton feltétlenül — 
csak viszonylag gyors megvalósulás az elő
nyük és az, hogy víztávvezeték nélkül is 
azonnal üzem eltethetők. A teljes Balatont 
körbefogó vezetékrendszer kiépültével azon
ban a vízellátás fejlesztését a karsztvízre 
célszerű alapozni, és a felszíni vízm űveket 
csak csúcsvízműként kellene m űködtetni.

— a karsztvizet szállító távvezetékek révén a 
vezeték m elletti, parttó l távolabbi községek, 
— m elyek nagyrésze vízellátási problém ával 
küzd — is egészséges ivóvizhez juthatnának.

5.2. A  D éli-Bakony és a Balaton-felvidék v íz
ellátásának néhány szempontja

A  BKFP által kijelölt balatoni üdülőterü
let határain  belül Veszprém m egyében több 
m int 20 település található a tótól távolabb. 
Lélekszámúk csekély, mégis komoly gond a  víz
ellátásuk. Fontosnak tartanánk  a Déli-Bakony 
és Balaton-felvidék bekapcsolását a középhegy
ségi karsztvízmegfigyelő-hálózatba. Az így 
szerzett adatok alapján reális terveket lehetne 
készíteni a  Balaton-felvidéki karsztvizek to 
vábbi igénybevételére.

A Központi Földtani Hivatal á lta l létesített 
és a Vízgazdálkodási Tudományos K utató In té
zet által kezelt vízszintmegfigyelő kutakból 
mindössze 6 db m élyült ezen a  területen. A 
kutak  közül 2 még összefüggést m utat a  Bakony 
karsztvízszintjével; a többi azonban szétszórt
ságuk és a  te rü le t bonyolult földtani felépítése 
m iatt nem  ad elegendő tám pontot egységes kép 
kialakításához.

M egemlítjük, hogy a  M agyar Állami Föld
tan i Intézet balatoni mérnökgeológiai térképe
zési program ja keretében Balatonfüredtől É-ra, 
kb. 2 km  távolságra 1969-ben létesült ku tak  az 
építés óta eltelt három  év a la tt csaknem 10 
m-es nyugalm i nívósüllyedést m utatnak. Ügy 
gondoljuk, hogy a szakirodalomban „Veszprémi 
vető” néven em lített Gyulakeszi—Veszprém 
tektonikai vonaltól délre eső terü let karsztvíz- 
viszonyainak pontosítása esetén a jövőben job
ban igénybe lehetne venni az itteni karsztvize
ket a  partközeli és Balaton-felvidéki területek  
vízellátására.

Hivatkozunk Veszprém Város Vízellátási 
Tanulm ánytervével kapcsolatban készített je
lentésünk azon m egállapítására, hogy a város 
környezetében is van még vízterm elésre igény
be nem  vett karsztterület.

A  hévízi gyógyfürdő kútjainak nívósüllye
dése komoly gondokat okoz, A süllyedés okát 
illetően egyelőre csak találgatásokra vagyunk 
utalva. Az illetékesek m egértéssel fogadták azt 
a javaslatunkat, hogy a tapolcai ku tatófúrást a  
melegvizes karsztvíz nívó viszonyainak észlelé
sére alkalmas kútkiképzéssel kellene ellátni. Ezt 
követőleg a  nyirádi vízemelő helyek és Hévíz 
közötti féltávolságban levő k ú t pontos adatsorai 
választ adhatnak a rra  a  ny ito tt kérdésre, hogy 
a  bauxitbányászat vízemelése kihat-e a hévízi 
gyógyvíz nívóviszonyaira. Hasonló célt szolgál 
a Döbröce község m elletti szerkezetkutató-fú
rással fe ltárt meleg karsztvíz, szolgálatunk ál
ta l végzett nivóm érése is.

Vízbeszerzés szem pontjából fontos földtani 
képződmény a  Balatonszepezd és Balatonudvari 
közötti parti sávban a  felszínen meglevő; a Ti
hanyi-félszigeten és a déli parton pedig fúrás
ban észlelt — a miocén szarm ata emeletébe 
tartozó durvamészkő, kavicsos durvamészkő, 
hydobiás mészkő- és 'homokkőrétegek. Ba
latonszepezden, Zánkán, az Űttörővárosban, Ti
hanyban szűrőztek ebben a  képződménycso
portban kutakat és több forrás is fakad ilyen 
rétegekből.
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VESZPRÉM MEGYE TELEPÜLÉSEINEK L É L E K SZ Á M A  ÉS V ÍZ E L L Á T Á S A
1. sz. táblázat

T e l e p ü l é s

1967. 1972. 1975. Távlatban

állandó
lakosok

ezer

lélek-
szám
fő

vízm ű
kap, 

e m 3/n.

vízm ű
kap, 

e m 3/n.

lélek- 
szám 

ezer fő

vízm ű
kap, 

e nú/n .

állandó lélek- 
lakosok szám 

ezer fő

vízm ű
kap, 

e  m 3/n.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Balatonaliga — B.-világos 1,2 3,8 0,3 0,5 4,6 0,9 2,0 10,0 1,7
B.-kenese — B .-akarattya 4,6 11,5 0,5 0,7 13,8 2,1 5,5 26,0 4,8
Fűzfő — Vörösberény 5,6 6,1 --- • — 6,3 0,6 6,1 9,6 1,2
Balatonalm ádi 5,5 14,7 1,6 3,1 17,8 3,2 7,5 28,0 5,2
Alsóörs 1,1 3,2 0,3 0,6 4,0 0,7 1,3 5,7 0,9
Lovas — Paloznak 0,9 1,7 0,6 2,6 1,9 0,6 1,2 5,2 1,0
Csopak 1,5 3,2 0,4 1 3,9 0,6 2,1 7,2 1,2
Balatonfüred 8,7 20,0 3,2 | 23,5 5,0 13,0 36,0 7,0
Tihany 1,4 5,8 1,6 1,6 7,3 2,6 1,8 9,9 3,5
Aszófő 0.4 0,5 — — 0,4 0,2 0,5 1,8 0,2
B.-udvari — örvényes 0,5 2,2 0,5 0,5 2,7 0,5 0,7 5,2 0,6
Balatonakali 0,5 4,3 0,4 0,4 4,8 0,4 0,7 6,3 0,6
Zánka 0,8 2,5 1,5 3,1 0,5 1,2 5,4 0,6
Szepezd 1,0 4,0 0,7 0,7 4,7 0,7 1,4 8Д 1,4
Révfülöp 1,5 3,7 0,5 1,7 4,8 0,6 2,0 0,7 1,8
B.-rendes — Á brahám hegy 1,3 3,7 — 4,2 0,3 1,6 5,9 0,9
Badacsony őrs — B.-torna j 3,1 6,5 0,3 0,9 7,4 1,0 3,6 10,5 2,1
Badacsonytördemic 1,5 2,3 — — 2,5 0,3 1,7 4,1 0,4
Szigliget 1,4 2,9 0,1 0,3 3,1 0,5 1,7 4,3 0,7 •
Balatonederics 1,2 1,4 — — 1,4 0,1 1,4 1.6 0,2
Balatongyörök 0,9 3.5 — — 3,9 0,6 1,3 5,4 2,5
V ony arcvashegy 1,1 2,9 — — 3,3 0,5 1,4 7,9 1,3
Gyenesdiás 1.8 2,8 — 3.2 0,4 2,2 8.8 1,0
Hévíz 3,5 9,3 2Д ) 11,3 2,6 5,4 18,8 3,8
Keszthely 17,3 22,5 7,0 j 25,1 10,0 20,6 30,0 12,0
összesen 68,3 145,0 20,1 30,6 169,0 35,5 87,9 271,4 56,5

DEVIG-szűrők 9,0

Vízutánpótlódása a felszínen levő, parti IRODALOM
sávban részben a saját terü letén  történő leszi- 
várgásból, részben átadott réteg- és karsztvíz
ből, egészen közeli megcsapolás, leszívás esetén 
pedig bizonyos parti szűrés ú tján  a Balatonból 
történik.

A képződmény legfontosabb jellemzője a  
vízellátás szempontjából a  kedvező szemszerke
zet, illetve kőzetfelépítés, m ely jóközpes, vagy 
egészen kiváló fajlagos vízhozamok elérését 
teszi lehetővé. Intézetünk által készített „Ma
gyarország Vízföldtani Atlasza” szerint csak
nem  az egész Balaton víztükre a la tt m egtalál
ható ez a  képződmény. A tó partvonalán belül 
ezideig fúrással még nincs feltárva.

1. Schmidt E. R. (1958): M agyarország Vízföldtani
Atlasza. M agyar Á llam i Földtani Intézet (a 
továbbiakban MÁFI) kiadványa.

2. Schmidt E. R. (1958): Vázlatok és tanulm ányok
M agyarország Vízföldtani Atlaszához.
MÁFI Kiadvány.

3. Deák M. (1969): Explanatios to the Geological Map
of Hungary, Scale 1:200 000, VESZPRÉM.

4 .  — : M agyarország Földtani T érképe 1:2000 000-es
sorozat, Veszprém és Székesfehérvár térképlap. 
M ÁFI K iadvány. Bp. 1969.

5. — : A B alaton környékének 1:10 000-es építésföld
tan i térképsorozata. TIHANY.
M ÁFI K iadvány. Bp. 1969.

Tényleges m egkutatása és feltárása  esetén 
a tó vízhiányának pótlására is lehetőséget adhat 
ez a  képződménycsoport. Példaként em lítjük, 
hogy a  BKFP Tihany vízellátását távlatban az 
aszófői K öbölkút-forrás foglalásával, távveze
téssel tervezi, m ai adataink alapján viszont in
kább a 70— 100 m közötti mélységben levő 
miocén rétegekre a lapíto tt vízműbővítés látszik

6. — : Balatoni Központi Fejlesztési Program . M űsza
ki-gazdasági koncepció.
ÉVM Kiadvány. Bp. 1969. m ájus.

7. — : B alaton Területi Vízgazdálkodási K eretterv.
OVF Kiadvány. Bp. 1965.

8. — : Vízkészletgazdálkodási Évkönyv 1970.
OVH Kiadvány. Bp. 1972.

9. — : A B alaton vízgazdálkodása.
OVH K iadvány. Bp. 1968.

gazdaságosabb és gyorsabb megoldásnak.
Figyelemmel kell lenni azonban a  dinami

kus utánpótlódás esetleges hiányára, és olyan 
kútszerkezeteket kell kialakítani, hogy vízszint- 
süllyedés esetén  a búvárszivattyúval követni 
lehessen a  nívóváltozást.

10. — : A Dunántúli-középhegység karsztvízszint té r
képe az 1972. ja n u á r 1-i állapot szerint.
VITUKI K iadvány.

11. Pál)у  J. (1972): Észrevételek Veszprém város víz-
beszerzési tanulm ánytervéhez. K ézirat.

12. Pálfy J.—Horváth  V. (1972): A balatonfüredi szén
savas kutak . K ézirat.
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Й. Андо и Й. Пал фи

О СОСТОЯНИИ ИЗУЧЕННОСТИ 
ВОПРОСОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ПОБЕРЕЖЬЯ 03. БАЛАТОН 
НА ТЕРРИТОРИИ ВЕСПРЕМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Резюме

На основании имеющихся данных и фактического 
материала, полученного от компетентных водо
хозяйственных организаций (Среднезадунайское 
управление водного хозяйства, Предприятие по 
региональному водоснабжению Задунайского края)

а настоящей работе рассматриваются состояние 
водоснабжения береговых курортов и возможности 
водоснабжения в перспективе.
На рассматриваемой территории решительную 
роль играет водоснабжение за счет карстовых вод, 
откачиваемых из горных выработок бокситовой 
горнодобывающей промышленности. Даются пред
ложения по поводу более широкого использова
ния карстовых вод в качестве питьевой воды; об
ращается внимание на необходимость создания 
сети для наблюдений за карстовыми водами на 
территории Южной Бакони и Прибалатонского 
нагорья. Авторы упоминают о своем предложении 
вести наблюдения за термальноводоносным карс
том Тапольца и подчеркивают данную роль мио
ценовых известняков в водоснабжении Тихань- 
ского полуострова.
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