
  Zöld Mindentudás Egyeteme

       2. előadás 

 

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. által 
szervezett Zöld Mindentudás Eg
november 6-án került sor
Szakközépiskola és Kollégium dísztermében.

Ezúttal Halász Szilviát, a Soproni Vízmű Zrt. kommunikációs referensét kértük fel
vezessen be minket, hallgatókat az ivóvíz, a

„Víz nélkül nincs élet” – olvashattuk az első alcímet
A víz nem csupán a Föld alkotóeleme, az emberi testnek is nélkülözhetetlen része. 
Oldószer és vivőanyag, amely elengedhetetlen a szervezet zavartalan működé
séhez, az energia termeléséhez, a biokémiai folyamatokhoz, a hőszabályozáshoz, a 
salakanyagok kiürítéséhez, stb. Az emberi szervezet napi folyadékszükséglete 
legalább 2 liter. A folyadékszükségletet az elfogyasztott víz, a táplálékok víztartalma, 
és a tápanyagok elégetésekor keletkező víz 
átlagos víztartalma kb. 70%, de minél fiatalabbak vagyunk, annál nagyobb a 
víztartalmunk. Az anya hasában fejlődő magzat szinte 100%
a 60-70 év körüli nagypapáink t
Két-három napnál tovább az orvostudomány mai állása szerint az ember nem élheti 
túl a vízhiányt. S víz nélkül hasonlóképpen sem az állatok, sem a növények nem 
képesek élni, tehát víz nélkül valóban nincs élet.
 
A Föld felszínének 71%-át borítja víz, de ennek 99,6%
közvetlenül alkalmatlan. A Föld teljes vízmennyiségéne
millió km3-t tesz ki az édesvízmennyiség, amelynek jelentős része felszín alatt 
található.  

Mivel a víz létkérdés, ezért az iható víz megszerzése már az őskortól mindennapi 
tevékenységet jelentett. Fellelhető emlékeink az ókori Egyiptomból és a Földközi
tenger más partvidékeiről származnak, ahol már Kr.e. 1500 évvel építettek 
vízvezetékeket a földbe, jel
forrásvizet a települések központi helyére, ahonnan az emberek vitték haza. Majd az 
ókori Rómában a Kr. e. 4. századtól kezdve földfelszíni akvaduktokkal oldották meg a 
vízellátást. Minden római települ
Hazánkban a Duna szűrt vizét elsőként 1416
be. A 15. században, Mátyás király idején építettek először vízvezetéket, olasz 
tervezők irányítása mellett.  
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előadás – Halász Szilvia, Mindennapi ivóvi

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. által 
szervezett Zöld Mindentudás Egyeteme programsorozat második előadás

án került sor, a szokásoknak megfelelően a Roth Gyula Gyakorló 
Szakközépiskola és Kollégium dísztermében. 

Ezúttal Halász Szilviát, a Soproni Vízmű Zrt. kommunikációs referensét kértük fel
vezessen be minket, hallgatókat az ivóvíz, a csapvíz, a vízkezelés világába. 

olvashattuk az első alcímet.  
A víz nem csupán a Föld alkotóeleme, az emberi testnek is nélkülözhetetlen része. 
Oldószer és vivőanyag, amely elengedhetetlen a szervezet zavartalan működé

, az energia termeléséhez, a biokémiai folyamatokhoz, a hőszabályozáshoz, a 
salakanyagok kiürítéséhez, stb. Az emberi szervezet napi folyadékszükséglete 
legalább 2 liter. A folyadékszükségletet az elfogyasztott víz, a táplálékok víztartalma, 

k elégetésekor keletkező víz együttesen fedezi. Így az emberi test 
átlagos víztartalma kb. 70%, de minél fiatalabbak vagyunk, annál nagyobb a 
víztartalmunk. Az anya hasában fejlődő magzat szinte 100%-ban vízből épül fel, míg 

70 év körüli nagypapáink teste már csak 50%-ban tartalmaz vizet.
három napnál tovább az orvostudomány mai állása szerint az ember nem élheti 

S víz nélkül hasonlóképpen sem az állatok, sem a növények nem 
képesek élni, tehát víz nélkül valóban nincs élet. 

át borítja víz, de ennek 99,6%-a emberi fogyasztásra 
közvetlenül alkalmatlan. A Föld teljes vízmennyiségének mindössze 0,6%

édesvízmennyiség, amelynek jelentős része felszín alatt 

víz létkérdés, ezért az iható víz megszerzése már az őskortól mindennapi 
Fellelhető emlékeink az ókori Egyiptomból és a Földközi

tenger más partvidékeiről származnak, ahol már Kr.e. 1500 évvel építettek 
vízvezetékeket a földbe, jellemzően rézből. Ezeken keresztül juttatták el a hegyi 
forrásvizet a települések központi helyére, ahonnan az emberek vitték haza. Majd az 
ókori Rómában a Kr. e. 4. századtól kezdve földfelszíni akvaduktokkal oldották meg a 
vízellátást. Minden római települést elláttak szennyvíz- és csapadékvíz
Hazánkban a Duna szűrt vizét elsőként 1416-ban Zsigmond király palotájába vezették 
be. A 15. században, Mátyás király idején építettek először vízvezetéket, olasz 
tervezők irányítása mellett.   

Zöld Mindentudás Egyeteme 

Halász Szilvia, Mindennapi ivóvizünk 

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. által 
dik előadására 2012. 

a Roth Gyula Gyakorló 

Ezúttal Halász Szilviát, a Soproni Vízmű Zrt. kommunikációs referensét kértük fel, hogy 
csapvíz, a vízkezelés világába.  

A víz nem csupán a Föld alkotóeleme, az emberi testnek is nélkülözhetetlen része. 
Oldószer és vivőanyag, amely elengedhetetlen a szervezet zavartalan működé-

, az energia termeléséhez, a biokémiai folyamatokhoz, a hőszabályozáshoz, a 
salakanyagok kiürítéséhez, stb. Az emberi szervezet napi folyadékszükséglete 
legalább 2 liter. A folyadékszükségletet az elfogyasztott víz, a táplálékok víztartalma, 

Így az emberi test 
átlagos víztartalma kb. 70%, de minél fiatalabbak vagyunk, annál nagyobb a 

ban vízből épül fel, míg 
ban tartalmaz vizet. 

három napnál tovább az orvostudomány mai állása szerint az ember nem élheti 
S víz nélkül hasonlóképpen sem az állatok, sem a növények nem 

a emberi fogyasztásra 
k mindössze 0,6%-át, vagyis 8,7 

édesvízmennyiség, amelynek jelentős része felszín alatt 

víz létkérdés, ezért az iható víz megszerzése már az őskortól mindennapi 
Fellelhető emlékeink az ókori Egyiptomból és a Földközi-

tenger más partvidékeiről származnak, ahol már Kr.e. 1500 évvel építettek 
lemzően rézből. Ezeken keresztül juttatták el a hegyi 

forrásvizet a települések központi helyére, ahonnan az emberek vitték haza. Majd az 
ókori Rómában a Kr. e. 4. századtól kezdve földfelszíni akvaduktokkal oldották meg a 

és csapadékvíz-csatornákkal is. 
ban Zsigmond király palotájába vezették 

be. A 15. században, Mátyás király idején építettek először vízvezetéket, olasz 



A soproniak egészen a 19. század végéig az Ikva egyik oldalán sekély, felszíni 
szennyeződéseknek kitett, ásott és falazott kutakból, az Ikván túli területen pedig 
mindössze 3 db mély, gyenge hozamú kútból nyerték a vizet. Állandósult a 
fertőzésveszély, komoly járványok alakultak ki. A város emiatt 1869-ben Wolf Henrik 
bécsi geológust kérte fel vízellátási tanulmányok elkészítésére, a lehetséges vízellátás 
megvalósítási feltételeinek feltárására. 1885-ben próbafúrásokkal, vizsgálatokkal 
alátámasztva a somfalvi vízgyűjtő terület talajvizét javasolták a város vízellátására. A 
vízminőség kiválónak bizonyult. A Közgyűlés a további megbetegedések miatt 1889-
ben pályázatot írt ki a vízmű megvalósítására, 1891-ben elkezdődött a vízmű építése. 
Az ünnepélyes megnyitásra 1892. szeptember 1-jén került sor, az ország harmadik 
vízműveként. 

A vízkészlet eloszlása egyenetlen világszinten. Vannak országok, ahol bőséges 
vízmennyiség álla rendelkezésre (mint pl. Kanada), de vannak olyan államok, ahol 
nagyon kevés (mint pl. Izrael). Technológiával (sótalanítás, tisztítás, stb.) azonban 
meg lehet oldani, ahol rendelkezésre áll a kellő tudás és tőkeforrás. A legnagyobb 
gondot azonban az afrikai szegény országokban tapasztalják, ahol nem megoldott a 
szennyvíz-kezelés, nincs sem tudás, sem technológia, sem tőke, ezért gyakorlatilag 
minden vizük szennyezett, fertőzött, nem iható.  
A Földön egymilliárd embernek megoldatlan az egészséges ivóvízellátása, valamint 
két és fél milliárd embernek a szennyvíz-elhelyezése: a fejlődő világ egy részében 
nincs öblítéses vécé… 
Egy mobil megoldás: egy svájci cég által kifejlesztett LifeStraw nevű, szívószálat idéző 
vízszűrőt, amely 99%-ban képes akár 700 liter vizet is megtisztítani a vírusoktól, 
baktériumoktól. Az előadó egy magáért beszélő képpel illusztrálta, amint két néger 
gyerek a LifeStraw-val a nyakában áll egy tó közepén és azon keresztül issza a vizet… 

Ilyenkor döbbenünk rá, hogy milyen szerencsések vagyunk mi, magyarok! Jó 
minőségű vízbázisainkból viszonylag kis költséggel, nagy mennyiségben nyerhetünk 
ivóvizet. A magyar állampolgárok 98%-a részesül közműves ivóvíz-ellátásban, és a 
lakosság 2/3-ad része igénybe veheti a csatornaszolgáltatást. Köztük a Soproni Vízmű 
46 település, több mint 100 ezer fő lakosának biztosítja nap mint nap az egészséges 
ivóvizet és szennyvíz-elvezetést. 
 
Mit igyunk? Csapvíz kontra palackozott ásványvíz…, avagy ezúttal érvek döntően a 
csapvíz mellett.  
Nem árt tudni, hogy az ivóvíz a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer, több mint 60 
szempont szerint bevizsgálják a vízmintákat, amely kiterjed a keménységre, a pH-
értékre, a vízben oldott szerves és szervetlen anyagokra, mikroszennyezőkre és 
bakteriológiai paraméterekre egyaránt.  

Büszkén mondhatjuk, a soproni víz kiváló minőségű, magas ásványianyag-tartalmú, 
ezért nem szükséges a kezelése. Semmilyen vegyszert vagy más fertőtlenítő szert nem 
tartalmaz. A bécsi dombi nyomásövezetbe (Jereván lakótelep) a főtelepi galéria, a 
város egyéb területeire a sopronkőhidai és fertőrákosi kutak szolgáltatják az ivóvizet. 
Mindegyikre jellemző a magas kálcium és magnézium-tartalom, melyeknek élettani 



hatása igen kedvező. A múltban az arzén okozott problémákat, de ma már ennek a 
tartalma is bőven az értékhatár alatt van.  

Manapság mégis nagyon divatossá vált a palackozott, kereskedelmi forgalomban 
beszerezhető ásványvizek fogyasztása, pedig sokkal drágább, egyáltalán nem 
biztos, hogy egészségesebb. A gazdag ásványianyag-összetétele egy egészséges 
szervezet számára valóban kedvező lehet, és nem tartalmaz klórt, általában kellemes 
az íze. Ugyanakkor magas vérnyomásúaknak vagy számos más betegség esetén 
fogyasztása ellenjavalt. Az ásványvizek minőségét csak palackozáskor ellenőrzik, 
csírátlanítják. Ezért nem tudhatjuk, hogy hónapokkal később kibontva milyen 
mennyiségű baktériumot tartalmaz egy-egy palack. A szénsavas vizekben kibontásig 
nem tudnak a baktériumok elszaporodni, de utána annál inkább. Nem mellékesen a 
palackozáshoz rengeteg PET-műanyagot használnak fel, amely növeli a 
hulladékképződést, a sok szállítás, a palackok előállítása mind-mind terheli a 
környezetet. 

Számos tévhit, túlzó állítás, kritika kering a közvéleményben a csapvíz megítélésével, 
minőségével kapcsolatban, mint például, hogy a csapvíz tele van 
gyógyszermaradványokkal, vagy nitráttal, vassal, vagy hogy  a klór káros az 
egészségre, a kemény víz tönkreteszi a mosógépet…. Ezek nem helytálló 
megállapítások! Bátran igyunk csapvizet! 

De minden más esetben takarékoskodjunk vele. Erre adott néhány tippet számunkra 
Halász Szilvia: fogmosáskor zárjuk el a csapot, ügyeljünk, hogy a csap napközben ne 
csöpögjön, ne folyó víz mellett mosogassunk, használjunk víztakarékos WC tartályt, 
gyűjtsük össze az esővizet és azzal öntözzünk, fürdés helyett zuhanyozzunk, de ne 
órákig. A fagyasztott élelmiszerek felolvasztásához ne egy jó adag forró vizet 
használjunk, akár többszöri cserével, hanem vegyük elő idejében a fagyasztóból.  

Vagyis törekedjünk úgy élni, hogy a vízlábnyomunk (a vízfogyasztás mérésére 
szolgáló mutató) a lehető legkisebb legyen. Gondoljunk erre akkor is, amikor 
megeszünk egy hamburgert, melynek előállításához 2400 liter víz szükséges. 

 

 
 

 


