
SZEGED VÍZELLÁTÁSA KÖZEL ÉS KÖZÉPTÁVÚ 
KONCEPCIÓ ALAPJÁN

; Dr. Kovát s Gábor+

Tizenöt perc adott nekem arra, hogy Szeged vízellátásának jele
néről és közeli jövőjéről a legfontosabbakat felvázolhassam. 
Nyilvánvaló, hogy a közel és középtávú koncepciók csak a jelen 
'ismeretében tárgyalhatók s az is, hogy a vízellátás jövője egy 
csomó egyéb - s igen sok bizonytalanságot tartalmazó - mutató 
alakulásától függ. Nem kevesebbről van szó, tudnunk kellene, 
hogyan alakul a vízfogyasztás a következő években, évtizedek
ben.
Ez azonban rengeteg tényező függvénye: mennyi lesz Szeged la
kosságának létszáma, lesz-e jelentős iparfejlesztés és az mi
lyen vízigényű ipart jelent?
Hogy alakul a víz ára, mennyiben fog ösztönözni a takarékos 
gazdálkodásra?
Hogyan változik a vízszolgáltató vállalat belső érdekeltsége? 
stb.
Mindezek a kérdések ma zömmel megválaszolhatatlanok. De van más 
is. pl. hogyan alakul a csatornázás fejlődése, mert kimutatha
tó, hogy a csatornázás hiánya fékezően hat a vízhasználatra.
Egy biztos - a vízigény - ha változó növekedési rátával is - 
de bizonyosan növekedni fog.

Mi a jelenlegi helyzet:
Szeged sok szempontból előnyös helyzetben van vízellátásban. 
Vízmüveink a 150-550 m mélységű vízadó rétegekre települtek és 
ez a réteg igen jó minőségű, tisztítást nem igénylő vizet ad a 
városnak.
Jelenlegi víztermelő telepeink kapacitása a következő:

+Szegedi Vízmüvek és Fürdők,
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t .
Szivattyú
m3/nap

Kút telj. 
V?/nap

Főnyomó vez. 
m3/nap

Névleges telj. 
m3/nap

I. 18.000 5.760 16.800 5.760
II. 14.400 8.400 9.600 8.400
III. 34.560 24.000 24.000 24.000

• IV. 69.120 24.000 24.000 24.000
V. 34.560 20.160 16.800 16.800
É 77.760 30.000 60.000 30.000
Összesen: 108.960 m3/nap

Az Északi Vízmű üzembelépéséig a Szeged alatti vizádé rétegek 
folyamatos süllyedést mutattak, az Északi Vízmű belépésétől azt 
reméljük, hogy ez a süllyedés megáll, vagy legalább is jelen
tésen lelassul.
Az Északi Vízmű, mely a Tisza partján, Szegedtél mintegy 
12-13 km-re települt, egyben a közeltávlati vízbázis bővítés 
koncepcióinak is meghatározója.

Ahhoz, hogy a jelenlegi kapacitásokat és a következő időszak 
feladatait értékelni tudjuk, szükséges röviden a fogyasztással 
is foglalkoznunk.
A maximum közel 100.000 m3/nap, várhatóan az idén a 100.000 
m3-es határt is áthaladjuk. Valószínűsíthető, hogy ez az el
múlt években is csak bizonyos hálózati szűk keresztmetszetek 
miatt nem következett be. Mert - bár Szegeden hosszú évek óta 
vízhiány nem volt - csúcsidőben a külső városrészekben 
(Dorozsma, Szőreg, pl.) nyomáscsökkenések előfordultak.
A különböző nagyságú napi fogyasztások gyakorisága az alábbi:

55-60 ezer m3/nap 7 nap 
60-65 " 17 nap 
65-70 " 122 nap 
70-75 " 94 nap 
75-80 " 52 nap
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80-85 ezer m3/nap 36 nap
85-90 20 nap
90 ezer fölött 17 nap

Vizsgáljuk meg. most az órai csúcsfogyasztás és a tározókapací-
tás helyzetét. Az egy óra csúcsfogyasztás. 6..000 m3. Első ráné-
zésre Szeged nem áll rosszul magastározö kapacitással, bár az
ideális 25 %-tól igén messze van.
A magastározö kapacitás az alábbi:

M e g n e.v e z é s alsó övezet felső övezet

Szent István téri torony 1000 m3 -

Tarjani torony' 1500 m3 800 m3
Újszegedi torony 1500 m3 800 m3 

3000 m3Rókusi torony 1000 m3
Ö s s z e s e n ' : 5000 m3 4600 m3

Tehát míg az összes magastározö kapacitás 9600 m3, durván a na
pi csúcs 10 %-a, addig a középnyomású övezetben (70.000 m3/nap 
csúcs) ez csak kb. 7 %. Másként kifejezve csúcsfogyasztási idő
ben mindössze 1 órai fogyasztásra van középnyomáson tározó kapa 
citás.
Igaz, vannak felszíni tározók is, ebből azonban csúcsban tényle 
gesen csak az Északi Vízmű 5000 m3-es medencéje jöhet számítás
ba, miután itt a csőkeresztmetszet és a szivattyúkapacitás ké
pes ezt a vízmennyiséget szükség esetén a maximális kúttermelés 
felett a hálózatba juttatni. (Összes felszíni tározó kapacitás 
12.500 m3).
A Szegedi Vízművek és Fürdők mértékadó kapacitása a névleges ka 
pacitások és a tározóterek figyelembevételével 102.000 m /nap, 
vagyis alig haladja meg a jelenlegi csúcsigénybevételt.
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Mi legyen ezen esetben a vízműfejlesztés követendő útja?
Az előbb ismertetett adatokból következik, hogy nem feltétlenül 
és kizárólagosan a kútkapacitás növelése, hanem inkább az egész 
"komplex" rendszer szűk keresztmetszeteinek feloldása: kimond
va hálózatfejlesztés és középnyomású tározó kapacitás növelés.

Gyakorlati tapasztalatokra és gazdasági előrejelzésekre támasz
kodva úgy véljük, hogy a vízigények további meredek emelkedése 
nem várható. Az új fogyasztók (lakóépületek, kiskertek) belépé
se növeli ugyan a vízigényt, viszont az iparban érezhető a víz
zel való takarékosságra törekvés, így a kettő eredőjeként a 
vízigény az elmúlt években csak nagyon kis mértékben emelkedett. 
A VI. ötéves tervben ezért csak mintegy 5.000 m^/nap új kút ka
pacitást kívánunk létesíteni az Északi Vízmű kútcsoportjaihoz 
fúrt nagyátmérőjű, sekély mélységű kutakkal. A rendszer jobb 
működése érdekében azonban a jelenlegi hogyományos irányítási 
rendszert kivánjuk teljesen új elvekre helyezni. A víztermelés 
és szétosztás irányítását számítógépes folyamatvezérlési rend
szerrel kivánjuk megoldani, a vezérlést a kritikus pontokon el
helyezett nyomás- és vízhozam mérőkre, illetve az általuk szol
gáltatott adatokból nyerhető igényekre, valamint a magastározók 
vízszint adataira bízva. Cél az, hogy az energiatermelés és a 
víznyomás egyenletessége szempontjából egyaránt optimális üzem
mód alakuljon ki.
Ennek technikai részletei ezen rövid ismertetés keretében nem 
tárgyalhatók.
Ezzel egyidőben a szükséges hálózatbővítéseket el kell végezni 
biztosítva az Északi Vízmű beérkező vízmennyiségének legjobb 
szétosztását és a tornyok együttjárását.

Mi várható a nagyobb távlatokban?
A VIZITERV számításai alapján a vízigények csúcsban 1996-ra 
120.000, 2010-re 150.000 m^/nap körül várhatók. (A bizonytalan- 
sági tényezőkre már korábban utaltam). Reméljük, - de csak re
méljük -, hogy a jelenlegi vízadó rétegekben jelentős vízszint-
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csökkenés nem fog bekövetkezni, de még ez esetben is a vízellá
tás jelenlegi alapelveit kell felülvizsgálnunk.
Elképzeléseink - melyet mindenkor a VIZITERV e témát kitűnően 
ismerő szakembereinek meghallgatásával alakítottun ki a kö
vetkezők: -
A kizárólagos mélységi vfzbeszerzést fel kell adni, s az Északi 
Vízmű II. ütemben partiszűrésű kutak telepítésével kell a mint
egy 20 %-os vízigény növekményt kielégíteni. A kisérleti kutak 
letelepítése megtörtént, folyamatos próbaszivattyúzásuk ez év
ben indul meg, mely hivatott a mennyiségi és minőségi kérdése
ket tisztázni. Azt tudjuk, hogy az az aránykor, mely a mélységi 
vizek minden tisztítás nélkül hálózatba adhatóságát jelentette - 
ezzel végétért. Az Északi Vízmű fejlesztése mellett gondolunk 
egy Maros menti, vagy a Tisza-Maros szögbe telépítendő vízbázis 
létesítésére is, ha csak a Maros vizének gyorsütemű minőségrom
lása ezt az elképzelést nem húzza keresztül. Újszeged gyors 
fejlődése - földrajzi közelsége miatt - ezt a vízbázistelepí
tést igényelné. Még nagyobb távlatokban azután elképzelhető fel
színi vízkivétel is az Északi Vízmű (Atkasziget) térségében.

Ezek röviden a szegedi vízellátás koncepciói, az elméleti kuta
tások folyamatosságával, a különböző vízbeszerzési lehetőségek 
feltárásával kell készen állnunk a gazdaság változásaitól függő, 
de alapellátást jelentő vízigények mindenkori kielégítésére.
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WATER SUPPLY.OE SZEGED

Dr. G. Kováts

The water supply of the town Szeged is assured by drilled 
wells located on water supplying layers in the depth of between 
15o and 5oo m. The water gained from the wells is of good 
quality and does not require any clarification or treatment.
In the interest of satisfying the perspective water-demands 
the development is in the direction of the bank-filtered water 
catchment. The experimental investigations are going on now.

- 38 -


