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Tárgy: Ivóvízminőség - üzemeltetés 

 

Tisztelt dr. Nagy Béla György Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselő- Testület! 

 

Az Önkormányzatuk nevében 2015. szeptember 24 –én dr. Kormányos László – 
Jegyző úr, elektronikus levélben azzal a kéréssel fordult Mérnök Irodánkhoz, hogy a 
„DÉL-BÉKÉSI IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ KEOP PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA 
Projektszám: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0014” kapcsán, a tisztítási, építési és hálózat-
rekonstrukciós munkák kivitelezését követően illetve annak Medgyesegyházát érintő 
vízkitermelés és tisztítási folyamatokhoz kapcsolódóan adjon Mérnök Irodánk 
tájékoztatást az eddigi néhány hetes ivóvíz-üzemeltetés tapasztalatairól. 

Tájékoztatásul kívánjuk elmondani, hogy a Mérnök Szervezet munkaköre és 
megbízása alapvetően a felújítási munkák műszaki lezárásáig, azt követő 
projektadminisztráció befejezéséig szól, valamint bizonyos szavatossági kérdésekben 
történő támogatói tevékenységre vonatkozóan.  

Jegyző úr tájékoztatása alapján lakossági észrevételek sokasága érkezett 
Önkormányzatukhoz a hálózatból kinyert ivóvíz minőségének fizikai és szubjektív 
megítélésével kapcsolatban. A kapott tájékoztatás szerint a hálózati ivóvíznek 
kellemetlen klóros illata van, valamint időszakosan zavaros, kissé finom szemcsékkel 
terhelt víz nyerhető ki a családi vízkivételi pontokon.  

A fent elmondottakhoz nyomatékosan szeretném rögzíteni, hogy a jelenleg 
végrehajtott és technológiában nagymértékű változtatást okozott műszaki beavatkozás 
elsősorban a nehézfémek (arzén, kadmium, stb…) kiválasztására irányult, míg a klóros 
fertőtlenítés a biológiai fertőzések ellen szolgál. A fentiekből következik, hogy a klór, 
mint fertőtlenítő anyag mennyiségét, annak nagymértékű növelését semmi jelen 



technológiai módosításhoz kapcsolódó ok nem indokolja, ezért azon ízérzékelésnek a 
hálózat fertőtlenítést követő hetekben lassanként el kell múlnia.  

A zavaros és „kissé homokos” kifolyó víznek alapvetően az u.n. szivacsos 
mosatás lehet az eredménye ami, pedig minden ilyen és hasonló beavatkozáskor, 
valamint időszakosan üzemeltetői követelményként kell elvégezni, hogy a több 10 km 
hosszú hálózatban történő le/és kiülepedések távozzanak a rendszerből. Sajnálatos 
módon ez minden esetben a kifolyási pontok felé, az Önök csapja irányába tud csak 
távozni. Hangsúlyozottan a hálózatból távozó kiülepedés az egészségre ártalmatlan, 
azonban el kell ismerni, hogy az ivóvíz élvezeti szintjét nagymértékben lerontja. Itt 
szeretném ismét rögzíteni, hogy ez nem az új tisztítás-technológia miatt 
történt/történik, hanem egy üzemeltetési kötelezettségből, a lakosság érdekében 
időszakosan megismétlődően.   

A fent leírt mosatási és tisztítási technológia részeként elképzelhető, hogy 
nagyobb adagolással (egészségre ártalmatlan mennyiséggel) került fertőtlenítő szer a 
hálózatba, azonban mint azt már korábban is leírtam, annak a kellemetlen íz hatású 
víznek lassanként ki kell ürülni a hálózatból.  

Itt szeretném megragadni az alkalmat arra vonatkozóan tájékoztassam Önöket, 
hogy minden települési ivóvíz hálózat más és más. Éppen ezért van az, hogy bizonyos 
vezetékhálózatokon fogyasztástól és időben változó módon többszörös áramlás alakul 
ki mint a település más részein, így fordulhat az elő, hogy a nem kívánatos hatások 
kiürülése a település szerkezettől függően változik.   

Szeretném megnyugtatni a Tisztelt Lakosságot, Képviselőiket, hogy a most 
tapasztalható változások a korábbi megszokott ivóvízhez képest az eddigi 
tapasztalatok alapján meg fognak remélhetőleg hamarosan szűnni, mivel semmi olyan 
műszaki változtatás nem történt a tisztítás technológiában, amely a kialakult negatív 
hatásokat indokolná.  

Budapest, 2015. szeptember 28. 
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