
    
 

Az ásott kutaktól a világszínvonalig 

Hatvan éves a víziközmű szolgáltatás Zala megye északi részén 

         3. rész — A XXI. század első két évtizede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A fejlesztéseket Bein György (1990—2006), dr.Burján Richárd (2006—2011),                                              
Nagy András (2011—2016) és  Arnhoffer András (2016-tól) irányításával                                         

országosan is elismert vezető- és szakembergárda valósította meg. 
 
 

 
 

2020-ban a ZALAVÍZ ZRT. Zala megye északi és középső részén,                                                    
162 településen 39 ivóvízművet és 21 szennyvízművet üzemeltet  

a 150 ezer itt élő, dolgozó embernek. 
 

A ZALAVÍZ ZRT. azok közé tartozik, akik az utolsó 10 év  víziközmű cégeket központilag sújtó 
jogszabályai ellenére nem álltak meg a fejlődésben, szolgáltatásai innovatív vezetőik kreativitásának 
és az európai uniós pályázati lehetőségeknek köszönhetően több tekintetben is elérték a 
világszínvonalat. 
 

 



 
 

A szolgáltatási területen 
 

az ivóvízhálózat 
 hossza 

 a szennyvízhálózat 
hossza 

1960 11 km 
 

 1960 2 km 

2020 1515 km 
 

 2020 1207 km 

 
 
   A társaság az alaptevékenységen túl, egyéb szolgálatásokkal igyekszik hiányzó bevételeit pótolni.  
   (csatornatisztítás, szennyvízszippantás, laboratóriumi vízvizsgálatok stb.) 

 
   A központi   szennyvíztisztító telep az utóbbi években 
jelentősen bővült és fejlődött.  A 120 település 
elhasznált vizét tisztító zalaegerszegi üzem a Balatont is 
óvja, mivel a telepről távozó megtisztított víz a Zala 
folyóból a „magyar tengerbe” jut. 

Lenti és Zalalövő térségében növelik a csatornahálózatot 
és fejlesztik a szennyvízkezelési technológiát. A 
fejlesztési projektek költségeit  89,5 százalékban az 
Európai Unió, 10,5 százalékban a magyar állam 
biztosítja. 

Környezetvédelem, levegőtisztaság 

A központi szennyvíztisztító telep  technológiája során 
keletkező biogázt hazánkban elsőként üzemanyagként 
is hasznosítják. A telepen tankolhatnak a zalavizes gáz- 
üzemű járművek és több városi menetrendszerinti 
autóbusz. Ezek a gépkocsik, buszok már nem 
szennyezik a megyeszékhely levegőjét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ZALAVÍZ elkötelezett a jövő nemzedékek víz-és környezetvédelmi szemléletének formálásában, 
fontosnak tartja a fiatalok tájékoztatását.  

 

 

 

 



    
 

A ZALAVÍZ  ZRT. néhány országos és megyei elismerése 

Zala megyei Minőségi Díj (2005), Nyugat-Dunántúli Regionális Minőségi Díj (2007),  Legjobb női 
munkahely cím (2008),  Országos szerelőverseny első helyezés (2015), Családbarát munkahely 
cím (2017), Az év felelős foglalkoztatója (2017), Kiválóság az ügyfélszolgálatban (2020) 

  

 

Források: Zalavíz tükör — Zalai Hírlap — Zalavízhang  — zalaviz.hu — zalamedia.hu — zaol.hu — vizinform.hu 

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

„Ebben az egyre nehezedő időszakban az üzemeltetési, szolgáltatási feladatunk mellett a közműrendszereken 
közel 3 milliárd forint értékben tudtunk felújítási, fejlesztési munkákat végezni  .A ZALAVÍZ ellátási területén 
száz százalékos a vezetékes ivóvízzel való ellátottság és örvendetesen gyarapszik azoknak a településeknek a 
száma is, amelyekben a szennyvízcsatorna hálózat is kiépül. A ZRT. mind az ivóvízminőség, mind a korszerű 

műszaki technológia tekintetében arra törekszik, hogy a területén élő embereknek és az itt működő 
vállalkozásoknak magas színvonalú szolgáltatást tudjon nyújtani. Gratulálok a vállalat valamennyi egykori és 

jelenlegi vezetőjének és dolgozójának, egyben köszönöm a munkájukat.” 

 

Arnhoffer András, a ZALAVÍZ korábbi műszaki igazgatója, ma elnök-vezérigazgatója 
 


