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Mi van a vízcsapon túl?
A Duna-parti kutaktól a kehely formájú toronyig

Szeptemberben különleges vízműtúrán vehettek részt a Fővárosi Vízművek Zrt. jóvoltából a 2011-
es Zöld Iroda-verseny nagyvállalati kategóriájának győztesei. A sanofi-aventis/Chinoin és a Tata 

Consultancy Services Ltd. Magyarországi Fióktelepének Zöld Iroda-csapatához a KÖVET Titkárság 
munkatársai is csatlakoztak. Vendéglátónk, Károlyi András vízügyi szakértő vezetésével jártunk 
a Duna alatt, az esténként kékes fényben úszó víztoronyban Budafokon, és még a Gellért-hegy 
gyomrába is bemerészkedtünk. Megtudhattuk többek között, hogy honnan érkezik a budapesti 

ivóvíz, mennyi vizet fogyasztunk egy nap alatt a városban, mitől lehet fehér a frissen kitöltött 
csapvíz, és a bátrabbak megkóstolhatták a Duna igazi ízét is.

A program a Káposztásmegyeri Főtelepen 
indult, ahol bejártunk egy működő és egy 
üzemen kívül lévő, felújított és karbantar-
tott, műemlék jellegű gépházat. Az épüle-
tek tervezésénél a funkcionalitás mellett 
nagy szerepet kapott a látvány is: a gépház 
belső díszítése pazar. Vezetőnktől megtud-
tuk, hogy az 1880-as években kezdődött 
meg az egyre terjeszkedő főváros vízellátá-
sát biztosító kutak és szivattyúház tervezése 
a Duna-parton, a Palotai-szigeten és a 
Szentendrei-szigeten. A megvalósítást 
1893-ban kezdték, és az 1900-as évek elejé-
re készült el az összes kút, a Duna alatti ve-
zeték, a gépházak és a csőhálózat. Az első 
pesti vízmű a millennium évében kezdte 
meg működését gőzgépes üzemben, majd 
az 1930-as években tértek át az elektromos 
működésre.

Arra a kérdésre, hogy a millennium előtt 
hogyan történt Budapest vízellátása, And-
rás elmondta, hogy általában a házak udva-
rán ásták a kutakat. Ez elsősorban a pesti ol-
dalon okozott komoly problémákat. A nagy-
fokú szakértelemhiány miatt ugyanazon az 
udvaron szikkasztották el a szennyvizet, ami 
megfertőzte a kutak vizét. Ennek következ-
tében súlyos kolera- és tífuszjárványok tör-
tek ki, és elterjedt az a nézet, hogy a kútvíz 
nem egészséges, mesterséges tisztításra 
van szükség. Amikor Pesttől északra, lakott 
területen kívül megépült az első, természe-
tes szűrésre alapozott vízmű, ahol szintén 
kutakból nyerték a vizet, megszűntek a fer-
tőzések és a járványok. A Fővárosi Vízművek 
Zrt. munkatársai büszkék rá, hogy több 
mint száz éve biztosítanak jó minőségű ivó-
vizet a lakosságnak, és a fogyasztók nem 
betegedtek meg tőle, annak ellenére sem, 
hogy a II. világháború alatt, valamint az 
1970-es években komoly nehézségek vol-
tak a vízellátásban.

A Szentendrei-szigeten létesített kutakra 
azért volt szükség, mert rohamosan növe-

kedett Budapest vízigénye, de Dunakeszi fe-
lé már nem lehetett tovább terjeszkedni. A 
szigetről egy vízzel telített bújtatón és egy 
alagúton keresztül hozzák át az ivóvizet. Az 
utóbbi érdekessége, hogy a két vízcső kö-
zött át lehet sétálni a folyó alatt, valamint 
elektromos és a kommunikációt biztosító 
kábelek is futnak az alagútban. A túra részt-
vevői a parton található aknában körülbelül 
tíz emelet mélységbe ereszkedtek le a föld 
alá. A társaság kezdett elcsendesedni, majd 
derengő fényben, két hatalmas, vizet szállí-

tó vezeték társaságában sétáltak át a vissz-
hangzó alagúton keresztül a szigetre, ahol 
körülbelül 500 kútból gyűjtik a vizet, ame-
lyek különböző vízállásokra épültek.

A fogyasztókat leginkább az ivóvíz 
minősége foglalkoztatja. Vendéglátóink, 
Rauscher Csaba és Kármán István elmond-
ták, hogy a vizet a csőhálózatba jutás előtt, 
már a Szentendrei-szigeten klórgázzal fer-
tőtlenítik folyamatosan működő klóradago-
lók segítségével; a városba juttatás során 
pedig már csak utóklórozást végeznek, 
hogy ne maradjon nagy mennyiségben klór 
az ivóvízben. A fertőtlenítésre azért van 
szükség, hogy a műtárgyakban vagy csö-
vekben található pangó vizekben ne indul-
janak be olyan káros biológiai folyamatok, 
amelyeket később már csak jelentősebb 
klórmennyiséggel lehetne leállítani. A ha-
gyományos klórgázzal való fertőtlenítés 
mellett már használják az UV (ultraviola) 
fénnyel történő vízfertőtlenítést is. A mód-
szer előnye, hogy így az ivóvíznek semmi-
lyen mellékíze vagy szaga nem lesz, hátrá-
nya azonban, hogy hatását csak ott fejti ki, 
ahol alkalmazzák, ezért minimális mennyi-
ségben kiegészítő klórozás szükséges.

A vállalat munkatársai elmondták, 
olyan mértékben fertőtlenítik a vizet, hogy 
elfogyasztása ne okozzon közegészség-
ügyi problémát. Vendéglátóink eloszlatták 
azt a tévhitet, hogy a klórtól fehér színű a 
pohárba frissen kiengedett csapvíz. Ha a 
hálózatban van olyan berendezés (például 
szivattyú) vagy olyan csőszakasz, ahol a 
nagy sebességgel áramló vízbe levegő jut, 
akkor apró légbuborékok keletkeznek, 
amitől fehérnek látjuk a vizet. A nagyobb 
mennyiségű, például tárolóban található 
vízet pedig a benne lévő oldott anyagok, 
ásványi sók miatt láthatjuk kéknek.

Miután „alapfokú képzést” kaptunk a 
Káposztásmegyeri Főtelepen az ivóvíz-
szolgáltatásról, ellátogattunk a kehely for-
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májú budafoki víztoronyhoz (édesszájúak 
szerint a kehely karamellízű bonbonra em-
lékeztet). Évtizedekkel korábban már fel-
merült a hegytető vízellátásának javítása, 
hiszen a terület mindig is kritikus pontnak 
számított a vízszolgáltatásban. Az 1970-es 
évek végén – a mainál lényegesen na-
gyobb napi vízfogyasztásnál – fogalmazó-
dott meg először az igény egy víztorony 
építésére. A megvalósításra azonban csak 
10 évvel ezelőtt nyílt lehetősége a vállalat-
nak, így a torony végül 2008-ban lett a bu-
dapesti hálózat része. A tetején – 3000 m3 

ivóvíz felett sétálva – a különleges kialakí-
tású, excentrikus kehely 42 méteres ma-
gasságából csodáltuk a kilátást, és keres-

tük a csepeli és a kőbányai víztornyokat.
A magasból ismét a mélybe szálltunk: 

ellátogattunk az ország legnagyobb víztá-
roló medencéjébe, a Gellért-hegy gyomrá-
ban található, 80 000 m3-es tárolókapaci-
tású Gruber József-medencébe.* A víztá-
rolók a kutas kitermelési mód kiegészítői, 
amelyek kiküszöbölik a napszakonként és 
évszakonként jelentkező fogyasztásinga-
dozásokat, valamint a hálózatban lévő 
nyomásingadozásokat. Egy tároló műkö-
dése akkor megfelelő, ha nem romlik ben-
ne a víz minősége, ennek feltétele pedig a 
vízrészek közel azonos tartózkodási ideje, 
ezért el kell kerülni a pangó területek és 
örvények kialakulását. Megnyugtattak 

minket, hogy a Gruber-medencében egy 
napnál hosszabb ideig sosem tárolják a vi-
zet: éjjel – amikor kisebb a fogyasztás – fel-
töltik a medencét a kitermelt vízzel, nap-
pal pedig leürítik a hálózatra, így mindig 
friss ivóvizet kapnak a fogyasztók.

Köszönjük a hasznos és érdekes túrát 
vezetőinknek, Károlyi Andrásnak, Sándor 
Zsoltnak, Rauscher Csabának, Kármán Ist-
vánnak és a Fővárosi Vízművek Zrt. mun-
katársainak!

Halmavánszki Rita / KÖVET
__________
* Összehasonlításképpen: Budapest napi teljes ivóvíz-felhasz-
nálása 400-450 ezer m3 körül van, nagyon meleg napokon 
pedig megközelíti a 600 ezer m3-t.

„Talán nincs minden veszve…”

Így véli Percsiné Bíró Kinga, aki 2005 óta tagja a KÖVET Egyesület elnökségének, és jelenleg a 
második ciklusát tölti. 2002-ben lett a Dreher Sörgyárak Zrt. környezetvédelmi vezetője, akivel az 

elmúlt évek sörgyári tapasztalatairól, a szakmai változásokról beszélgettünk. 

Mikor és hogy kerültél kapcsolatba a 
Dreher Sörgyáraknál a környezetvéde-
lemmel?

20 éve dolgozom a Dreher Sörgyáraknál, 
az utóbbi 10 évben környezetvédelemmel 
foglalkoztam. Amikor erre a területre orien-
tálódtam, a vállalat már szép eredményeket 
ért el a környezetvédelem területén. A cég a 
magyar élelmiszeriparban, így a söriparban 
is elsőként épített ki és tanúsíttatott környe-
zetközpontú irányítási rendszert. Könnyű 
volt elcsábulnom…

Hogy látod, az elmúlt 10 évben miként 
változott a környezetvédelem Magyaror-
szágon, a Dreher Sörgyáraknál, illetve ho-
gyan ítéled meg a KÖVET szerepét ezek-
ben a folyamatokban?

Még ha a fejlettebb országokhoz képest 
vannak is lemaradásaink, ez az időszak elég 
hosszú ahhoz, hogy a fejlődés érzékelhető 
legyen. Sokat segített ezen a jogalkotás, 
amely a vállalatok „tudatosságának” adott 
egy kis lendületet. Ezzel nem szeretném azt 
mondani, hogy a vállalatok nem környezet-
tudatosak, de megfelelő jogszabályi háttér-
rel könnyebb eredményeket elérni. A Dreher 
Sörgyárak esetében egyszerű dolgunk volt, 
mert az anyacég (SABMiller) is – sok más vál-
lalathoz hasonlóan – a környezettudatosság 
irányába terel bennünket, összehasonlítja a 
leányvállalatok teljesítményét, és vannak 
alapelvek, amelyekkel nem lehet szembe-
menni. Például nem „illik” lehetőség szerint 
semmilyen hulladékot lerakóba küldeni, il-
letve egy jó környezeti teljesítményt elronta-

ni. Amikor próbáltuk a biológiai szennyvíz-
tisztító megvalósítását megtérülési számí-
tással indokolni, kiderült, hogy tulajdonkép-
pen erre nincs is szükség, mert a SABMiller 
vállalhatatlannak tartja a Duna szennyezését 
(akkor a fővárosnak még nem volt tisztítója). 
Ez volt az eddigi legnagyobb környezetvé-
delmi beruházásunk. 

A KÖVET azért nagyon fontos szervezet a 
gazdálkodók számára, mert úgy képviseli a 
környezetvédelmet, a fenntarthatóságot, 
hogy nem várja el a vállalatoktól, hogy be-
szüntessék a tevékenységüket. Felkészült, 
lelkes, elhivatott szakemberekkel rendelke-
zik. Rendezvényeik látogatottsága, elis-
mertségük bizonyítja, hogy jó úton járnak. 

Szerinted mi vinné még jobban előre a 
fenntarthatóságot? 

Véleményem szerint a fenntarthatóságot 

nemcsak a vállalatok fenntartható működé-
se biztosítja, hanem még fontosabb lenne 
az emberek tudatos, fenntartható életvitele. 
Óriási szerepe van az ismeretterjesztésnek, 
a fiatalok megfelelő nevelésének, oktatásá-
nak. Örömmel töltött el, amikor hallottam, 
hogy egy óvodás figyelmeztette a nagyma-
máját, mert nem jó helyre dobott egy hulla-
dékot. Talán nincs minden veszve…

Fenntarthatóság, CSR – véleményed sze-
rint ezek pozitívan vagy negatívan hatottak 
a környezetvédelemre az elmúlt években? 

Természetesen fenntarthatóságról nem 
beszélhetünk környezetvédelem és társa-
dalmi felelősségvállalás nélkül. Látszólag 
úgy tűnik, hogy a CSR megjelenése nyomán 
a környezetvédelemre kisebb hangsúlyt 
fektetnek, ami szerintem nem feltétlenül 
van így. Attól, hogy más szempontok is elő-
térbe kerülnek, a környezetvédelem nem 
lesz kevésbé fontos. Ez rajtunk múlik, ezért 
kell küzdenünk. 

Miért fontos, hogy egy nagyvállalat 
környezetvédelmi vezetője elnökségi tag 
legyen egy civil szervezetnél?

Személy szerint örülök a feladatnak, 
megtisztelő és jó érzés ilyen jellegű önkén-
tes munkában részt venni. A vállalat szem-
pontjából azért jó, mert hasznos szellemisé-
get hozok a KÖVET-től, első kézből informá-
lódom az újdonságokról. A KÖVET szem-
pontjából pedig fontos, hogy olyan dönté-
sek szülessenek, amelyek a Dreher 
Sörgyárakhoz hasonló multinacionális cé-
gek tapasztalatait is figyelembe veszik.


