
6. A víziközmű-szolgáltató által szolgáltatott ivóvíz és kibocsátott szennyvíz 
vonatkozásában a víziközmű-szolgáltató számára előírt és megvizsgált vízminták 
laboreredményei 
 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 24/2013. (V.29.) NFM rendelete a víziközmű 
vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből 
közzéteendő adatokról, 4. melléklete „A víziközmű-szolgáltató honlapján közzéteendő adatok 
köre” 6. pontja szerint a víziközmű-szolgáltató által szolgáltatott ivóvíz és kibocsátott 
szennyvíz vonatkozásában a víziközmű-szolgáltató számára előírt és megvizsgált vízminták 
laboreredményeit a mellékelt két állomány tartalmazza. 
 
A szennyvíz vizsgálati jegyzőkönyv alátámasztja a vízjogi engedélyben foglalt 
határértékeknek való megfelelést. 
A Civisvíz Kft., a TIKTVF által, 2762/28/2010 számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedélye 
alapján az alábbi vízminőségi határértékek betartására kötelezett (részlet a vízjogi 
engedélyből): 
„A szennyvíztisztító telepet úgy kell üzemeltetni, hogy a befogadóba bevezetett tisztított 
szennyvíz minősége minden üzemállapotban megfeleljen az alábbi kibocsátási 
határértékeknek: 

 
Az ivóvíz vizsgálati jegyzőkönyv szerint a vízminta arzéntartalmát tekintve nem felel meg a 
többször módosított 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet A, B táblázata szerinti előírásnak. 
 
Nádudvar település egészséges ivóvízzel történő ellátásának érdekében Társaságunk részt 
vesz a KEOP 1.3.0. ivóvízminőség javító programban, mely keretében Társaságunk által a 
Nádudvari víziközmű-hálózatba szolgáltatott ivóvíz arzéntartalmát határérték alá tudja 
csökkenteni. 
 
A program megvalósításáig Nádudvar településen átmeneti ivóvízellátást rendeltek el a 
felügyeleti szerveink. Ezen átmeneti ivóvízellátást a Honvédelmi Minisztérium szakemberei 
irányítják és végzik Nádudvar település esetében is. 
 
Az ivóvízminőség-javító programban való részvételt Nádudvar település esetében az 
indokolta, hogy az előírt határértékeknek megfelelő minőségű vízbázis a településen és 
annak közvetlen környezetében nem ismert, valamint a rendelkezésre álló információk 
szerint a környező települések sem rendelkeznek ilyen vízbázissal. A határértéket 
meghaladó ammónium- és arzén-tartalom, valamint vas, mangán,- koncentráció a 
felhasználás előtt kitermelt víz kezelését teszi szükségessé. Mindezekre való tekintettel egy 
új vas- mangán, arzén és ammónium-mentesítő technológia kiépítése került előirányzásra, 
biztosítva a gáztalanítás lehetőségét is. 
 



A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0010 azonosítószámú, a Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító 
Projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkák kiírásához a közbeszerzési 
dokumentáció 2013. május 03-án minőségbiztosításra megküldésre került a Közreműködő 
Szervezet részére, amely ellenőrzése jelenleg is folyamatban van. 
 
Az alábbi táblázat mutatja be az ivóvíz-minőség javító program keretében megvalósuló 
beruházásokat: 
 

Létesítmény, berendezés, tevékenység megnevezése ME Mennyisége 
1. sz. és 5.sz. kút felújítása db 2 
Kútfej-gépészet DN100 db 2 
Kútszivattyú lágyindítóval az 1. sz vízműkúthoz (Q= 400 l/p; H= 44 m) db 1 
Kútszivattyú lágyindítóval az 5. sz vízműkúthoz (Q= 550 l/p; H= 40 m) db 1 
D110 KPE kútbekötő vezeték (l.sz. 2.sz. 3.sz.) fm 1055 
Gáztalanító db 1 
I. sz. nyersvíz tároló medence felújítása (V=250m3) db 1 
II. sz. nyersvíz tároló medence felújítása és átalakítása szűrtvíz tároló 
medencévé (V=250m3) db 1 

D280 KPE nyersvízvezeték a kutaktól (I. sz. tolózáraknától a nyersvíz 
tároló medencéig) fm 11 

D280 KPE nyersvíz a gépházba (I. sz. medencétől az I. sz. 
tolózáraknán át a gépházig) fm 25 

D280 KPE nyersvíz a technológiára (Gépháztól a technológiai 
épületig) fm 34 

D280 KPE szűrtvíz a medencébe (technológiai épületből a szűrtvíz 
tároló medencéig) fm 60 

D225 KPE bypass vezeték (I. sz. tolózáraknától a II. sz. 
tolózáraknáig) fm 11 

D280 KPE hálózati szivattyúk szívóvezetéke (szűrtvíz tároló 
medencétől a gépházig) fm 23 

D280 KPE tisztított víz a hálózatra (gépházból a hálózatra) fm 27 
Dekantáló medence (V= 66 m3) db 1 
Hálózati szivattyúk frekvenciaváltóval (Q = 93 m3/h/db, H = 55 m/db) db 2+1 
Technológiai nyomásfokozás (Q = 58 nf/h/db, H = 30 m/db) db 2+1 
Tisztítástechnológia (Mn, Fe, NH4, As) m3/h 116 
Vegyszer adagolás db 1 
Fertőtlenítőszer adagolás db 1 
Automatizálás (PLC) db 1 
Erősáramú kapcsolószekrények db 1 
URH-s folyamatirányítás db 1 

 


