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Ivóvízellátás 

 
Ivóvízellátás 

 

Medgyesegyháza város ivóvízellátása 2 db mélyfúrású kútból kitermelt ivóvízzel biztosított. A 

település vízbázisa a Maros-hordalékkúp területére esik. 

 

Egy korábbi vizsgálat, valamint a hatályos vízjogi üzemeltetésben foglaltak alapján, külső 

illetve hidrogeológiai védőövezet kijelölésére nem került sor, csupán a kutak körüli 10 m sugarú 

belső védőövezet került kialakításra. 

 

A kitermelt víz a kutakból külön vezetéken jut a technológiai épületbe, ahol az ivóvíztisztító-

technológiai soron megtörténik a víz tisztítása, annak érdekében, hogy a fogyasztói pontokon a 

szolgáltatott ivóvíz minősége megfeleljen a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben 

meghatározott vízminőségi határértéknek. A tisztítás-technológia fő elemei az ammónium 

eltávolítására szolgáló biológiai ammóniamentesítő tartályok, valamint a hagyományos arzén-, 

vas- és mangánmentesítő szűrőtartályok. 

 

A tisztított ivóvíz ezt követően kerül a 2*75 m3-es térszíni tárolóba, majd onnan hálózati 

szivattyúk nyomják az 150 m3-es víztoronyba, és/vagy az ivóvízellátó hálózatba. 

 

A technológiai sor visszamosatásából és öblítéséből származó u.n. zagyvíz egy ikerkialakítású, 

2*60 m3 térfogatú ülepítő műtárgyat követően nyomott rendszeren keresztül kerül a felszíni 

befogadóba. A műtárgyban kiülepedett iszap veszélyes hulladék, víztelenítése a vízműtelepen 

található szikkasztóműtárgyban történik, majd időszakosan elszállításra kerül, egy arra 

engedéllyel rendelkező hulladékkezelő telepre. 

 

Az elosztó hálózat jellemzően körvezetékes rendszerű, hossza 29.624,61 fm. 

 



Medgyesegyháza-Bánkút településrész önálló vízellátó hálózattal rendelkezik. A településrész 

ivóvízellátása 1 db mélyfúrású kútból kitermelt ivóvízzel biztosított. A település vízbázisa a 

Maros-hordalékkúp területére esik.  

 

Egy korábbi vizsgálat, valamint a hatályos vízjogi üzemeltetésben foglaltak alapján, külső 

illetve hidrogeológiai védőövezet kijelölésére nem került sor, csupán a kutak körüli 10 m sugarú 

belső védőövezet került kialakításra. 

 

A kitermelt víz a kútból külön vezetéken jut a technológiai konténerbe, ahol az ivóvíztisztító-

technológiai soron megtörténik a víz tisztítása, annak érdekében, hogy a fogyasztói pontokon a 

szolgáltatott ivóvíz minősége megfeleljen a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben 

meghatározott vízminőségi határértéknek. A tisztítás-technológia fő elemei a hagyományos 

arzén-, vas- és mangánmentesítő szűrőtartályok, valamint az ammónium eltávolítását szolgáló 

törésponti klórozást követő aktívszén-szűrőtartály. 

 

A tisztított ivóvíz ezt követően kerül a 25 m3-es térszíni tárolóba, majd onnan nyomástartó 

hálózati szivattyúk nyomják az ivóvízellátó hálózatba. 

 

A technológiai sor visszamosatásából és öblítéséből származó u.n. zagyvíz egy ikerkialakítású, 

2*15 m3 térfogatú ülepítő műtárgyat követően nyomott rendszeren keresztül kerül a felszíni 

befogadóba. A műtárgyban kiülepedett iszap veszélyes hulladék, víztelenítése a 

Medgyesegyháza belterületén, a Vízműtelepen található szikkasztóműtárgyban történik, majd 

időszakosan elszállításra kerül, egy arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelő telepre. 

Az elosztó hálózat jellemzően körvezetékes rendszerű, hossza 4.432,94 fm. 

 

Vízminőség 

 

Az ivóvízminőség javító program beruházásait követően, a településen szolgáltatott ivóvíz 

megfelel a 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben előírt vízminőségi határértékeknek.  

 

A szolgáltatott ivóvíz megfelelő minőségének biztosítása érdekében, a szolgáltató évente két 

alkalommal végez tároló-, torony-, és hálózatmosatást. A határértékeknek való megfelelőség 

önellenőrzési terv keretében kerül ellenőrzésre. 

 

A vízbázis védelmének biztosítása érdekében, monitoring-rendszert üzemeltetünk. 

 


