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 Csőkutak, aknakutak a vízműveknél 

 

  
 

 

           

 

  

Budapesten, a közműves vízellátás első nyolcvan évében, a csáposkutak megjelenése 
előtt csőkutakból és aknakutakból termelték ki a vizet. Ezeket a kutakat a káposztásme-
gyeri, a szentendrei-szigeti és a budaújlaki Duna-parton létesítették. 

            Balázs Endre írta: A nyolcvan éves budapesti vízmű című írásában 1947-ben:              

„ 72 aknakút és 328 csőkút van ma üzemben. Az aknakutak, részint úgynevezett 
Salbach-, részint módosított Salbach — Kajlinger rendszerű kutak. A csőkutak 
legnagyobb része porózus betonból készült, 18 — 40 cm átmérőjű és átlagosan 10 
— 12 méter mélységű. ” 

 

Viszonylag nem túl 
drágán előállítható 
kúttípus a csőkút.          
 
Az alsó részén réselt 
szűrőcsöveknek kútpa-
lástcsövet készítenek 
rozsdamentes anyag-
ból.   
  
A kútpalást és a fúró-
cső közötti gyűrűteret 
2-3 koncentrikus gyű-
rűre osztják, melyeket 
azonos szemnagyságú  
kavicsokkal töltenek 
ki.                    
 
A külső kavicsréteg a 
legapróbb szemszer-
kezetű. 
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 Az aknakút építése 
drágább, de nagyobb a 
vízhozama. Falazott 
vagy betonból készült 
aknát süllyesztenek le 
a vízadó rétegbe.  
 
A víz a talajból a palás-
ton kiképzett nyíláso-
kon és a nyitott fené-
ken át jut be az ak-
nába. 
 
A csáposkutak  elterje-
dése után az ak-
nakutak többségét csá-
pokkal fejlesztették 
magasabb vízho-
zamúvá. 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Salbach Bernát /Bern-
hard August Salbach 

(1833 — 1894) vízmérnök, 
a drezdai Saloppe vízmű 

építője 
 

Kutatásai alapján 1892-
ben döntött a főváros ve-
zetősége arról, hogy Buda-
pest hosszabb távú vízellá-
tását a Duna mellé telepí-
tett természetes partiszű-
résű kutakkal oldják meg. 

 

 

  Kajlinger Mihály (1860 – 1924)    
gépészmérnök, a Fővárosi Vízmű-
vek igazgatója, vezérigazgatója 

 
 
Tervei alapján épült a 1893 és 1904 között a Ká-
posztásmegyeri Vízműtelep, a Duna-parti kutakkal. 
Ez a telep biztosítja ma is a főváros vízigényének 
2/3-át.  
 

 

 


