
Tudta Ön, hogy 
 

a Szentendrei-szigetről kiemelt víz biztosítja Budapest és környéke lakosságának az ivóvíz 70 • 
százalékát,

az innen származó vizet a fertőtlenítésen kívül más eljárásnak nem kell alávetni, így közvetlenül • 
kerülhet a kiváló minőségű víz a fogyasztókhoz?

A sziget – csodálatos természeti szépségén túl – egy különleges adottsággal is rendelkezik: kiváló minőségű 
vízkészlettel. Az e vízkészletre épült parti szűrésű ivóvíztermelő kutak esetében a kiemelt víz minőségét, 
mennyiségét elsősorban a Duna-meder állapota és a víz minősége határozza meg, másodsorban a 
környezeti hatások is befolyásolják:

a helyi hulladék- és szennyvízelhelyezés (illegális hulladéklerakások, rosszul kialakított, szivárgó • 
szennyvízgyűjtő létesítmények), 

a helyi ipari tevékenység, a telephelyek állapota, működése (pl. veszélyesanyag-felhasználás, • 
veszélyes hulladékok kezelése), 

illetve a mezőgazdasági tevékenység (szerves- és műtrágyázás, növényvédőszer-használat, • 
állattartás, trágyatárolás stb.). 

A területen élők - tehát Ön is - nagymértékben hozzájárulhatnak a vízminőség megőrzéséhez 
néhány egyszerű alapszabály betartásával!

Tisztelt Szentendrei-szigeti Lakos!
Kedves Hölgyem, Uram!



A Fővárosi Vízművek kezelésében lévő összes ivóvízbázis, így a szentendrei-szigeti vízbázisai is sérülékeny 
közegben helyezkedik el, azaz a vizet tároló kavicsrétegeket nem védi vízrekesztő fedő, illetve vízzáró réteg, 
ezért a szennyeződések akadálytalanul juthatnak a víztartóba. 

Ez az oka annak, hogy kialakítottak egy, az egész szigetre kiterjedő, a vízbázisok védelmét szolgáló 
védőterületi besorolást. 

A Szentendrei-szigeten négy különböző típusú vízbázisvédelmi terület, azaz „védőterületi kategória” 
fordul elő*:

Az ivóvíztermelő kutak közvetlen környezetében található a – többnyire a Fővárosi Vízművek Zrt. • 
tulajdonában lévő – belső védőterület. A belső védőterületen csak az üzemeltető munkatársai 
tartózkodhatnak, és rajta csak a víztermelés létesítményei helyezhetők el.

A kutakhoz közel eső, a belső védőterületeken kívül található ún. külső védőterületeken csak olyan • 
tevékenységek folytathatók (építés, közlekedés, földhasználat), amelyek esetében a szennyeződés 
kockázata kicsi, és nem jelentenek veszélyt a vízbázis vízkészletére. 

A kutaktól még tovább távolodva a következő övezetben a hidrogeológiai „A” védőterület található, • 
ahol már kevésbé szigorú szabályokhoz kell alkalmazkodni a területhasználóknak.

A sziget egyéb területein, a kutaktól távol eső hidrogeológiai „B” védőterületeken a • 
környezetvédelem általános szabályai érvényesek.

A kivételes adottságú ivóvízkészlet megőrzése mindannyiunk kötelessége, de a „szigetiek” azok, 
akik ténylegesen tudnak tenni ennek érdekében. 

Amennyiben Ön ivóvízbázis-védőterületen ipari, mezőgazdasági tevékenységet (beleértve a kiskerti 

előírásokat! 

Csökkentse a veszélyes anyagok felhasználását!• 

Gondoskodjon az anyagok megfelelő tárolásáról, a tevékenysége során keletkező hulladékok • 
megfelelő gyűjtéséről és elszállíttatásáról! 

Keresse a környezetbarát termékeket és technológiákat!• 

Észrevételeivel, kérdéseivel kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken:

ügyfélszolgálatunkon a 06-1-247-7777 telefonszámon,• 

a vizvonal@vizmuvek.hu vagy a  kornyezetvedelem@vizmuvek.hu e-mail címen.• 

* Az egyes védőterületeken végezhető tevékenységi korlátozásokat a 123/1997. (VII. 18.) számú A vízbázisok, a távlati vízbázisok, 
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet tartalmazza.

06 1 247 7777


