
    
 

Az ásott kutaktól a világszínvonalig 

Hatvan éves a víziközmű szolgáltatás Zala megye északi részén 

         1. rész — az első két évtized 

 

 

 

 

 

„Gondolnák-e, hogy 1960-ban még alig voltak túl az első kapavágáson a vízvezeték-rendszer 
építésénél? A város környéke és Zala megye lakossága csak a hetvenes-nyolcvanas években tudhatta 
meg, milyen is a tiszta, vezetékes ivóvíz?”           

        Bein György, a ZALAVÍZ  egykori igazgatója/ 

   1960. január 1-jén vált önállóvá 
a mai ZALAVÍZ ZRT. jogelődje, az 
Észak-zalai Víz-Csatornamű és Fürdő 
Vállalat. A kis létszámú cég 
szolgáltatást alig végzett, ugyanis 
még hiányoztak a kiépített 
közművek. 1970-ig a vállalat 
többnyire csak építési munkákat 
látott el. 

  1963-ban bővült a működési terület: feladatul 
kapták a lenti, zalaegerszegi és zalaszentgróti 
járások településeinek ivóvízzel történő ellátását. 

  1965-ben törpevízmű létesült 
Sárhidán, Bazitán, Lentiben és 
Zalaszentgróton. 

1960 előtt Zala megyében — Nagykanizsát kivéve — csak 
közkutakból, vagy házi, ásott, nem ellenőrzött, gyakran 
egészségre ártalmas kutakból jutott el a víz a házakba, 
otthonokba.  

   Az elhasznált, járványveszélyt jelentő szennyvizek ún. 
emésztőgödrökbe és  burkolat nélküli árkokba folytak,  bűzzel 
árasztották el  a környezetet. A megyeszékhely közműveinek 
kiépítése a korábbi években készült tervek alapján, csak 1958-
ban kezdődhetett el.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Források:  Észak-zalai Víz és Csatornamű Rt kiadványa, Zalaegerszeg, 2000  — Fotók:  Zalai hírlap —
https://www.facebook.com/regizalaegerszeg/photos/ 

Össszeállította: Kiss Miklós © www.vizinform.hu   www.facebook.com/vizinform.hu    

   1967 nyarán a nagy szárazság komoly vízhiányt 
okozott, ezért a következő évben öt új mélyfúrású 
kutat fúrtak és kiépítették az északi főnyomó 
vezetéket. 

1976-ra megvalósult 
Zalaegerszeg belső 

városrészének 
teljeskörű vezetékes 

vízellátása. 

Ivóvízhálózat hossza  
Zalaegerszegen 

 
1960 11 km 
1965 36,5 km 
1970 57,3 km 

 

1975-ben már 24 vízmű- 
telepet üzemeltetett a ZALAVÍZ.                      
A vízcsőhálózat hossza elérte a 

281 km-t. 

 

 

1973-ra a víztisztítómű szomszédságában 
felépült a központi telephely: karbantartó 
műhelyekkel, raktárakkal, garázsokkal, 

igazgatósági épülettel. 

A szennyvízelvezetés és a szennyvíztisztítás ekkor még elmaradt a vízellátásól. A nem megfelelően 
tisztított szennyvíz a Zala folyóba folyt és ezáltal a Balatont is szennyezte Ennek megoldása és a 

kistelepülések vízellátása a következő időszakokra maradt. 

Csapadékvíz-elvezető 
csövek fektetése        

1975-ben 

 


