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Bevezetés 

 

A Mezőföldvíz Kft. alaptevékenyégei — az ivóvízellátás és a szennyvízelvezetés, tisztítás — 2021. évben 

sem változtak meg.  

A társaság működési területe az év során nem módosult, a paksi központ és a 4 főmérnökségen 

kialakított munkaszervezet látta el a feladatokat. Ugyanakkor 2021 évben a társaság már több olyan 

kivitelezési munkát, beruházást végzett, amelyekben vállalkozóként vett részt. Ezen beruházások 

megvalósításával többletbevételt generált a Mezőföldvíz Kft., amely jelentősen hozzájárult a 2021. évi 

eredmény javításához. A koncepciót, minthogy a társaság az elsődleges tevékenysége mellett az 

eredményét „másodlagos vállalkozói” tevékenységekkel tovább kívánja javítani a jövőben is folytatni 

kívánja. 

 

2021. évben a gazdálkodási környezetet pozitívan befolyásoló lényegi jogszabályváltozás nem volt.  

A Mezőföldvíz Kft. működését — ahogy az ágazatban működő többi szolgáltatóét is — továbbra is 

megnehezítették a 2012. év óta befagyasztott víz- és csatornaszolgáltatási díjak (tetézve a 2013. 

félévtől hatályos rezsicsökkentéssel), a közművezetékadó, a kötelező minimálbér, garantált 

bérminimum emelkedéséből generálódó bérnövekedések és ezek járulékos hatása. 

 

A Mezőföldvíz Kft. elsődleges szakmai célkitűzése továbbra is az ellátás biztonságának fenntartása és 
a fogyasztók szakszerű kiszolgálása volt, ami annál is nehezebb feladatot jelentett, mivel az ágazatot 
sújtó kedvezőtlen gazdálkodási körülmények miatt 2021. évben ismét csak veszteségesen lehetett 
gazdálkodni, a negatív adottságok nem változtak meg. További előre nem látható nehézséget okozott 
az energiahordozók és a villamosáram díjának drasztikus növekedése, illetve a világpiacon kialakult 
nyersanyaghiány és az ezzel párhuzamosan fellépő anyagár növekedés.  

A gazdálkodását nagymértékben meghatározta a korábbi évek kedvezőtlen pénzügyi kötelezettségei, 
-kockázatai. A legjelentősebb azonnali beavatkozást igénylő feladat a tőkehelyzet stabilizálása volt, de 
jelentős kapacitásokat kötött le a likviditás folyamatos fenntartása, valamint az előző évekről áthozott 
előlegekkel, illetve támogatásokkal kapcsolatos elszámolások, illetve pénzügyi kötelezettségek 
teljesítése. 

Az év során a vírusjárvány adta nehézségekkel továbbra is folyamatosan meg kellett megbirkózni úgy, 
hogy a közszolgáltatásokban a működés során fennakadás ne történjen. 

A forráshiány pótlása érdekében a tulajdonosok többségét sikerült meggyőzni, hogy – a szűkös 

önkormányzati költségvetési keretek ellenére - a Társaság további gazdálkodását 2021. évben ázsiós 

tőkeemeléssel biztosítsák, lehetővé téve így a fennakadásmentes működést. 

 

Fent felsorolt nehézségek ellenére 2021-ben a Mezőföldvíz Kft-nek sikerült az elmúlt 5 év 

legeredményesebb évét teljesítenie. 
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Megújuló vezetés 

 

A társasághoz 2021. február 1-el új ügyvezető érkezett, ezzel a vállalat működésének, folyamatainak 

felmérése, megújítása racionalizációja vette kezdetét. 

A megújulási folyamat első lépéseként a vezetés és irányítás, valamint a társaság működésének, 

alkalmazott folyamatainak áttekintése és vizsgálata 2021. február 22. és 2021. március 31. között 

megtörtént (HR terület, jogi, Beszerzési, logisztikai, üzemeltetési és biztonsági terület, műszaki terület, 

hibaelhárítás, karbantartás, projekt és támogatás és pályázatmenedzsment, létesítmények, IT terület, 

szolgáltatási igazgatóság, számviteli politika, iratkezelés és irattározás, compliance). 

 

Új szervezeti egységek felállítása 

Compliance 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) 

Kormányrendeletben foglalt követelményekkel összhangban kialakításra került a megfelelést 

támogató (compliance) szervezeti egység. A terület létrehozásával intézkedésekre került sor a Társaság 

működésében észlelt nem megfelelőségek kezelésére, melynek keretében – többek között – 25 új 

szabályzat és 24 ügyvezetői utasítás került kiadásra a 2021. évben. 

Beszerzés, logisztika és üzemeltetési területek összevonása 

Kialakításra került a raktári készenlétet rendszere, bevezetésre került a leltárfelelősség, így 

átláthatóbbá, rendezettebbé válta a raktárkészletek kezelése. 2021. évben a munkakörülmények 

javítására érdekében felújításra kerültek a Paksi főmérnökségen a fizikai és szellemi dolgozók által 

használt konyha és étkező, továbbá a fizikai dolgozó által használt öltöző és tisztálkodó helyiségek. 

2021-ben megtörtént a gépjármű állomány régóta esedékes cseréje. 18 db új szerelői kishaszon 

gépjármű és kisteherautó beszerzését valósítottuk meg, így ennek és az új munkaruháknak 

köszönhetően a dolgozók megjelenése és biztonságos munkavégzéshez szükséges körülmények is 

jelentősen javultak. 

2021 áprilisában GPS helymeghatározók kerültek beszerelésre a szerelői és célgépjárművekbe minden 

főmérnökségen, ennek megfelelően jobban odafigyeltek a kollegák a gépjárművek költséghatékony 

használatára, aminek köszönhetően jelentős üzemanyag mennyiséget takarítottunk meg az előző 

évekhez képest (lásd az alább üzemanyag felhasználási mennyiségeket). 

 

 

Beruházási terület 

A 2021 év elején kialakított új terület feladata a víziközmű fejlesztéssekkel összefüggő „másodlagos” 

tevékenységként végzett beruházások koordinációja, menedzsmentje. További feladata a fejlesztési 

források felkutatása, pályázatok előkészítése, pályázatok menedzsmentje és a pályázatok 

megvalósításában történő részvétel. A 2021 évben közel 750 M Ft víziközmű fejlesztéshez kapcsolódó 

beruházást végzett a Mezőföldvíz Kft., amelyek hozzájárultak a társaság eredményének javulásához. 

 



   

4 
 

 

A 2021-ben folytatott projektek közül ki kell emelni a Pannonia Bio projektet, amelynek keret a térség 

egyik meghatározó ipari szereplőjének szennyvize kerül kezelésre, a kivitelezés 2021-ben 90%-ban 

megvalósult.  

Továbbá ki kell emelni a Paks II építését kiszolgáló konténerfalu víziközművesítését is, amelynek 

tervezése 2021-ben kezdődött, jelenleg befejező fázisban van, a kivitelezés 2022 nyarán kezdődhet el. 

Másik kiemelt fontosságú projekt a NIF által koordinált új duna-hídhoz tervezett közutak 

vezetékkiváltásai, amelyek tervezése és engedélyeztetése 2021-ben kezdődött 2022 májusában zárul, 

ezt követően elindulhat a kivitelezés. Fentieken túl 8 települést érintően került elvégzésre víziközmű 

fejlesztés PIP támogatással, melyeknek összértéke meghaladta a 370 millió forintot. A felsorolt 

projekteken túl 4 pályázat végrehajtása folytatódott, illetve 1 új pályázat került benyújtásra, amellyel 

a Paks Város Önkormányzata a Mezőföldvíz Kft-vel 48 millió Ft támogatást nyert el víziközmű 

fejlesztésre. 

Üzemeltetői és szolgáltatói tevékenység 

2021. évben a fogyasztók részére történt ivóvíz értékesítés az előző évhez képest 5,47 % növekedést 

mutat, mely 163,5 ezer m3 mennyiséget jelent. 

Ivóvízértékesítés 2019. tény 2020. tény 2021. tény Index %  Változás 

   m3  m3  m3 2021/2020  m3 

Paksi Főmérnökség 1 318 878 1 352 609 1 372 183 101,45 19 574 

Dunaföldvári 

Főmérnökség 
1 149 236 1 156 765 1 239 411 107,14 82 646 

Pécsváradi Főmérnökség  304 257 292 662 321 697 109,92 29 035 

Bonyhádi Főmérnökség 930 407 955 003 987 204 103,37 32 201 

Összesen 3 702 778 3 757 039 3 920 495 105,47 163 456 

 

A Mezőföldvíz Kft. üzemeltetési területén 15 olyan település van, ahol továbbra sincs kiépített 

közműves szennyvízelvezetés, Mezőfalva településen pedig csak szennyvízelvezetést és -tisztítást 

végez. 

Szennyvízelvezetés 2019. tény  2020. tény  2021. tény  Index %  Változás 

  m3 m3 m3 2021/2020 m3 

Paksi Főmérnökség 972 144 1 001 328 1 006 505 100,52% 5 177 

Földvári Főmérnökség 1 135 009 1 228 790 1 277 321 103,95% 48 531 

Pécsváradi Főmérnökség  148 489 142 649 144 954 101,62% 2 305 

Bonyhádi Főmérnökség 827 637 856 310 869 478 101,54% 13 168 

Összesen 3 083 279 3 229 077 3 298 258 101,91% 69 181 

 

A Mezőföldvíz Kft. szennyvizet tisztításra 11 településről ad át, összesen 4 társszolgáltató részére.  

Az átadott szennyvíz mennyisége: 692.065 m3, ami az előző évi adathoz képest 2,29%-os növekedés. 
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Hibák elemzése, a 2021. évi hiba statisztika  

 

A 2021. évet megelőző időszaknak megfelelően a rendszerek amortizációját mutatja a hibastatisztika. 

Adott évben ivóvízrendszert érintően 1257 hibabejelentés rögzítése történt a Ghispán rendszerbe.  

 

 
 

A szennyvízágazatban éves szinten 1549 jelentés került rögzítésre. Az átemelő szivattyúk 

meghibásodását továbbra is jellemzően idegen anyagok csatornahálózatba kerülése okozza. Ezek nagy 

része a helytelen fogyasztói szokások (nedves törlők és szennyvízrendszerbe elhelyezett pelenkák és 

egyéb hulladékok), másrészt a rendszer elemek öregedése és kopása miatt következik be. 

 

Főmérnökségeken elvégzett 2021. évi fejlesztések 

Lásd melléklet. 

 

Fogyasztói kapcsolatok, ügyfélszolgálat 

2021. évben a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel 2021. március 9. és 2021. június 3. között 

a személyes ügyfélszolgálatok átmeneti bezárására kényszerültünk felhasználóink és Munkatársaink 

egészségének védelme érdekében.  

2021. június 3. után az időben meghozott intézkedéseknek köszönhetően csökkentett időben, de 

folyamatosan a Fogyasztók rendelkezésére állt a személyes ügyfélfogadás. 

A 2021. március 9. és 2021. május 17. közötti időszakban az ügyfélszolgálati ügyintézők home-office 

keretében látták el feladataikat. 

A pandémiás időszakok alatt a fogyasztói megkeresések a telefonos, postai, illetve elektronikus 

csatornákra terelődtek át, amit a call-centerünkben dolgozó ügyintézők létszámának megemelésével 

fennakadások nélkül kezeltünk. 

A telefonos ügyfélszolgálatunk teljesítményét folyamatosan vizsgáltuk, és szükség esetén az 

operátorok számát a felmerült igényekhez igazítva módosítottuk. Ennek köszönhetően az első féléves 

SLA értékünk a 2020. második félévi adatokhoz képest további 1 %-os javulást mutatott, míg a második 

félévben 90 %-ot ért el.  
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A 2020. második félévében tesztelt, majd éles üzemmódban alkalmazott E-ügyfélszolgálat és E-számla 

felületen keresztül történő bankkártyás kiegyenlítés eredményességét mutatja, hogy a 2021. 

december 31-ig 2.435 db regisztráció történt a rendszerben, ami a 2020. évi regisztrációkhoz képest 

41,7 % emelkedést mutat. 

 

Gazdálkodás 

A Társaság 2021. évi tevékenységét az előző évek gazdasági hátteréhez képest változatlan 
környezetben végezte. Gazdálkodását azonban nagymértékben meghatározta a korábbi évek 
kedvezőtlen pénzügyi kötelezettségei, -kockázatai. A legjelentősebb azonnali beavatkozást igénylő 
feladat a tőkehelyzet stabilizálása volt, de jelentős kapacitásokat kötött le a likviditás folyamatos 
fenntartása, valamint az előző évekről áthozott előlegekkel, illetve támogatásokkal kapcsolatos 
elszámolások, illetve pénzügyi kötelezettségek teljesítése. A Társaság pénzügyi eredményének 
alakulását az táblázat mutatja be.  

A tétel megnevezése 2019. tény 2020. tény 2021.terv 2021. tény 

  e Ft e Ft e Ft e Ft 

Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2 437 654 2 705 589 2 592 989 2 626 005 

Exportértékesítés nettó árbevétele         

Értékesítés nettó árbevétele  2 437 654 2 705 589 3 857 913 2 626 005 

Saját termelésű készletek állományvált. -80 884 -39 832 -6 116 -80 602 

Saját előállítású eszközök aktivált értéke 85 254 -12 985 12 985 -157 624 

Aktivált saját teljesítmények értéke  4 369 -52 817 6 869 -238 226 

Egyéb bevételek 106 588 188 928 502 435 386 882 

Anyagköltség 619 820 637 956 598 079 625 469 

Igénybe vett szolgáltatások értéke 684 499 834 290 2 123 841 1 096 681 

Egyéb szolgáltatások értéke 126 482 120 944 130 914 124 043 

Eladott áruk beszerzési értéke 102 215 215 501 

Eladott (közvetített) szolgáltatások ért. 17 616 17 054 17 055 16 841 

Anyagjellegű ráfordítások  1 448 518 1 610 459 2 870 104 1 863 534 

Bérköltség 668 809 750 617 892 036 883 981 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 18 269 24 750 35 011 31 107 

Bérjárulékok 133 979 130 748 159 357 142 670 

Személyi jellegű ráfordítások  821 057 906 115 1 086 404 1 057 758 

          

Értékcsökkenési leírás  52 025 59 057 58 596 62 236 

Egyéb ráfordítások 390 313 688 497 399 726 311 599 

          

ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE   -163 303 -316 793 -47 613 -44 015 

Pénzügyi műveletek bevételei  0 0 0 0 

Pénzügyi műveletek ráfordításai  236 400 400 534 

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE  -236 -400 -400 -534 

          

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY  -163 539 -317 193 -48 012 -44 548 

Adófizetési kötelezettség 0 0   0 

ADÓZOTT EREDMÉNY  -163 539 -317 193 -48 012 -44 548 
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A Mezőföldvíz Kft. a 2021. évet az elmúlt 5 év legeredményesebb éveként -44.548 ezer Ft adózás előtti 
eredménnyel zárta. A negatív eredmény, valamint a társasági adó levezetés alapján 2021. évre 
vonatkozóan társasági adó és energia ellátók jövedelemadó fizetési kötelezettsége nem keletkezett. 
Az előző évek -100 millió Ft -ot, 2020-ban a -300 millió Ft – ot meghaladó vesztesége ellenére a 
Társaság 2021. évre készített üzleti tervében foglaltak szerint, - alapvetően a másodlagos tevékenység 
építési projekt feladataira alapozva - 48.013 ezer Ft adózás előtti eredményt prognosztizált, mely 
eredményt a 3.464 ezer Ft összeggel, 7,2 % - al a terv felett realizálta. 

 

Értékesítés, kintlévőségkezelés 

A menedzsmentváltást követően az első intézkedések között szerepelt, hogy szakértő audit során 

átvilágítást végeztetett a Társaság működési folyamatai tekintetében, amelynek egyik fő fókusza a 

követelések korosításának vizsgálata és a követeléskezelési gyakorlat megfelelősége volt.  

A következtetések levonása után, a Társaság vezetése úgy döntött, hogy több ütemben küld ki 

felszólító leveleket egy kampányszerűen ügyvédi iroda ellenjegyzéssel az eljárás nyomatékosítása 

végett, ezzel kezelendő az alulkezelt, korosodott kintlevőségi állományt. Egyúttal fejlesztésre került - a 

rendszer informatikai háttérszolgáltatójával együttműködve -, a Libra követeléskezelési rendje 

 

 

Humán erőforrások, foglalkoztatás 

A Mezőföldvíz Kft. szervezeti felépítése a 2021. évben változott, megszűnt a leolvasó csoport, 

feladatkörüket a főmérnökségen dolgozó fizikai munkavállalók körében osztották szét. A létszám 

megtartása továbbra is probléma, általános a szakemberhiány, az alulfinanszírozottságból eredő 

bérezés hatására gyarapodó munkaviszony megszűnések és az egyre nagyobb számban nyugdíjba 

vonuló munkavállalók megfelelő szakmai pótlásának biztosítása, amely az egész ágazatra jellemző. 

A kialakult bérarányok megőrzése, a munkavállalók megtartása, valamint a bérfeszültség tompítása 

érdekében 10%-os differenciált béremelés történt 2021. január 1-jétől. 
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A pandémia következtében a Mezőföldvíz Kft. működésében - nem tervezett - plusz költségek merültek 

fel és a nem várt bevételkieséssel együtt ez sajnos bizonytalanná tette egy esetleges bérfejlesztés 

második ütemét, ezért komoly feladat volt a munkavállalók megtartása, a nyugdíjba vonulók pótlása. 

Nagy odafigyelést igényelt a munkatársak megóvása az üzemeltetés biztosítása mellett. 

A társaságnál ebben az időszakban a járványhelyzetből fakadóan megnövekedett a megbetegedések 

száma. A 2021. évben a betegség miatt kieső napok száma 2289 nap, az előző évhez képest 53,52%-al 

nőtt. A pandémia alatt a Mezőföldvíz Kft. nem tervezett létszámleépítést és nem bocsátotta el 

munkatársait, mindennél fontosabbnak tartotta szakemberek megtartását, nem kényszerített senkit 

fizetés nélküli szabadságra. 

 

Informatika 

A Társaság alap informatikai rendszerei a Gispán és a Libra technológiai, valamint vállalatirányítási 

rendszerek. 

A jelenlegi IT rendszer kielégítően működik, leállások, hibák a napi munkavégzést nem gátolják, a 

feladatellátás biztosított.  

A Hunguard Kft. által végzett informatikai audit 2021-re sikeresen lezárult. 2021-ben elkészült az 

informatikai Libra licenszek és távoli elérés licenszek nyilvántartása, az informatika eszközök elsőkörös 

fizikai leltára elkészült. A leltár alapján az informatikai eszközök modernizációja a legkritikusabb 

pontokon megkezdődött. Kiépítésre került az Elektronikus beléptető rendszer, ami a munkaidő 

nyilvántartáson túl hatékony támogatást nyújt a munkaügyi elszámolások végrehajtásához. 

2021 év végén megkezdődött az együttműködés a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt-vel a 

Kormányzati Adatközpont (KAK) rendszerhez és az a kormányzati Egységes Infrastruktúra (EIS) 

rendszerhez való csatlakozás tekintetében. 
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1. számú melléklet: Főmérnökségeken elvégzett 2021. évi fejlesztések 

 

Paksi Főmérnökség 

 

Paks ivóvízellátó rendszer: 

• Grundfos WILO TWU 4-1619 búvárszivattyú felújítása 

• Paks, III/10. számú kút frekvenciaváltó felújítása cserével 

• Paks II. számú vízmű (3588 HRSZ) villamos mérőhely felújítás és áthelyezés 

• Paks DN500 SENTAB távvezetéken tolózár csere 

• Földfeletti tűzcsapok cseréje (2 db) 

• Városi vízellátó hálózaton szerelvény aknák szintre emelése, felújítása, és fedlapok 

cseréje  

Paks, Cseresznéspuszta ivókút létesítése, 

• Pakson 4b ivókút létesítése, 

• Paks, Kölcsey utca víziközműveinek kiépítése, 

• Paks, Szentháromság tér víziközmű felújítás, 

• PIP belső úthálózat fejlesztés miatt víziközmű kiváltás, 

• Dunakömlőd, Bartók u. nyomásfokozó létesítésének munkái, 

 

Paks szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás: 

- Paks belső szennyvízátemelő szivattyú felújítása (Típus: Flygt 3127.180, gysz.: 

9570559) 

- Paks belső szennyvízátemelő szivattyú felújítása (Típus: Flygt 3153.181, gysz.: 

1220323) 

- Szennyvíztisztító telepi 2. sz. kotró felújítása 

- Paks belső szennyvízátemelő szivattyú felújítása (Típus: Flygt 3153.181, gysz.: 

1410645) 

- Paks belső szennyvízátemelő szivattyú felújítása (Típus: Flygt 3153.181, gysz.: 

1110317) 

- Városi szennyvízcsatorna hálózaton tisztító aknák szintre emelése, felújítása, és 

fedlapok cseréje (10 db) 

- Aknafedlapok cseréje Barátság u. körforgalom 

- Paks szennyvíztisztító telepi technológiai keverő felújítása (Típus: Flygt SP4620.410 

gysz.: 1420025) 

- Paks szennyvíztisztító telepi technológiai keverő felújítása (Típus: Flygt SP4620.410 

gysz.: 1410191) 

- Paks szennyvíztisztító telepi technológiai keverő felújítása (Típus: Flygt SP4620.410 

gysz.: 1420154) 

- Paks szennyvíztisztító telepi AP200 iszapcsiga felújítása (Típus: AP200ICS/D-6) 

 

 

Nagydorog település ivóvízhálózat 

- Fogyasztói bekötések cseréje  

o Nagydorog, Kis Ernő utca 1-2., 

o Nagydorog, Fenyő utca vége, 
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o Nagydorog, Táncsics utca 12., 

o Nagydorog, Rákóczi utca 24., 

o Nagydorog, Táncsics utca 32. 

- Nagydorog, Petőfi utca új buszmegálló és Vasvári P. utca közötti NA100AC vízellátó 

vezeték kiváltása 

- 6234 j közút felújítása során ivóvíz ellátó és töltővezeték kiváltása DN160 KPE csőre, 

 

Nagydorog szennyvízhálózat 

- Hidrostal szennyvíz szivattyú beszerzése 1 db új B0BQ-S01 BKBA2-GSEQIAF NWIA2OA-

10 

Szennyvízelvezető és tisztító rendszeren eddig elvégzett felújítási és pótási munkák összesítése 2013-

2021 ig 

o Nagydorog szennyvízátemelok szivattyúinak felújítása (14 db) 

o Nagydorog szennyvízátemelok villamos szekrényeinek felújítása 

o Nagydorog szvt Jung UAK 20/2 M gysz:16060008 szivattyú felújítása 

o Nagydorog szennyvíztelep Jung UAK 25/2 gysz:12080211 szivattyú felújítás 

o U1080 Nagydorog ETP átemelo JUNG UAK 25 gysz:12080214 szivattyú felújítás 

o U1080 Nagydorog szvt JUNG UAK 25/2 gysz:12080217 szivattyú felújítás 

o U1080 Nagydorog 6.átemelo JUNG UAK 15/4 gysz:130110297 szivattyú 

felújítás 

o U1080 Nagydorog 3.átemelo JUNG UAK 25/2 gysz:13010020 szivattyú felújítás 

o U1080 Nagydorog 6-os szennyvíz átemelo szivattyú felújítás gysz:13010298 

o U1080 Nagydorog 5-ös szennyvíz átemelo szivattyú felújítás gysz:13010022 

o Nagydorog Kossuth u 13-15 aknafedlap csere és burkolat helyreállítás 

o Nagydorog szennyvíztelep Jung RW25 gysz:16060006 szivattyú felújítás 

o Nagydorog végátemelo, Jung UAK 55/2 B2/2 gysz.: 13010023 

o Nagydorog végátemelo, Jung UAK 55/2 B2/2 gysz.: 13080136 

o Nagydorog, I. átemelo Jung UAK 55/2 gysz.: 13010021 szivattyú felújítás 

o Nagydorog, Jung UAK 55/2 B2/2 gysz: 13010023 szivattyú felújítás 

 

Németkér ivóvízrendszer 

- Fogyasztói ivóvíz bekötővezetékek cseréje Németkér, Széchenyi u. 17-19. sz. 

ingatlanoknál 

- 6231 j. közút felújítása során a 8+018-19+565 km szelvények között vízvezeték 

kiváltás 

 

Sárszentlőrinc és Uzd ivóvízellátó rendszer 

- Közkifolyó megszüntetése Sárszentlőrinc-Uzd, József A u. 38. 

- STENHOJ KA66B dugattyús kompresszor felújítása 

- Tűzcsap felújítása cserével, Temető u. 4. szám előtt. 

 

Tengelic-Pusztahencse kistérségi vízmű  

- Kolozsvári u. 21. fogyasztói bekötés csere. 

- 6232 j. közút felújítása során víziközmű rekonstrukció elvégzése Pusztahencse 

határában. 

- Szakaszoló szerelvények cseréje Pusztahencse vízellátó hálózatán. 
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Tengelic – Jánosmajor  

- Tengelic-Jánosmajor I. kút szivattyú felújítása. 

- Jánosmajor I. sz. kút felújítása, átmeneti vízellátás biztosítása. 

- Vízminőség javító programban megvalósuló távvezeték tervezésének koordinálása. 

 

Tengelic-Szőlőhegy 

- Tengelic Község Szennyvízelvezetése, KEHOP-2.2.2-15-2016-00054 projekt keretében 

Tengelic-Szőlőhegy szennyvízcsatornázása során a folyamatok üzemeltetői 

koordinálása. 

 

Tengelic szennyvízrendszer 

- Oldott-oxigén mérő rendszer felújítása 

- ABS RW3031-15/6 EC szennyvíz technológiai keverő felújítása. Gysz.: 04123002-

06/004503 

- Tengelic, Szociális otthon szennyvíz átemelő szivattyú felújítása. Flygt 3102.181 

gysz.: 0520284 

- Petőfi utcai szennyvízátemelő PLC csere 

 

Gerjen vízmű 

- Gerjen III. sz. kút búvárszivattyú felújítása, hidraulika csere 

 

Gerjen szennyvízelvezető rendszer 

- Gerjen-Lajosmajor szivattyú felújítás, Flygt 3127.160 MT486; 1480306 (30%) 

- Gerjen Flygt 3085.182 gysz:0231981 szennyvíz átemelő szivattyú felújítása 

- 51162 j. közút felújítása során szennyvíz tisztító aknák felújítása. 

 

Dunaszentgyörgy vízmű 

- Csapó Vilmos utca föld feletti tűzcsap létesítése, régi tűzcsap cseréje 

- Fogyasztói ivóvíz bekötések cseréje 2 db. 

-  

Dunaszentgyörgy szennyvízelvezető rendszer 

- Gerjen-Lajosmajor szivattyú felújítás, Flygt 3127.160 MT486; 1480306 (70%) 

- 51162 j. közút felújítása során szennyvíz tisztító aknák felújítása. 

 

Györköny vízmű 

- Új föld feletti tűzcsap telepítése Fő utca 798. sz. ingatlan elé. 
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A 2021. évi hibaelhárítást igénylő beavatkozások statisztikai adatait a következő táblázat foglalja 

össze:  

2021. évi hibaszámok településenként 

Paksi Főmérnökség 

Települések Ivóvíz Szennyvíz 

Dunakömlőd 13 51 

Dunaszentgyörgy 29 41 

Gerjen 23 38 

Györköny 8 0 

Nagydorog 61 109 

Németkér 50 0 

Paks 200 296 

Pusztahencse 23 2 

Sárszentlőrinc 29 0 

Tengelic 66 25 

Összesen 502 562 

 

Dunaföldvári Főmérnökség 

 

A hálózati meghibásodások száma a 2020. évhez képest összességében 11,4 százalékkal nőtt. A 

csőtörések száma 10,2 százalékkal, a bekötési hibaszám 15,7 százalékkal volt magasabb, és a 

szerelvényhibák is 3 százalékkal emelkedtek. 

 

A Főmérnökség területére a 2021 es évben is számottevően szennyvíz probléma volt jellemző. 558 db 

meghibásodás. A hibák többsége Dunaföldváron a Beszédes sori, Felső Bölcskei, Fokparti átemelőnél 

jelentkezett, a szivattyú nem megfelelő állapota miatt. A BIO Ethanol bővítésének köszönhetően 

Dunaföldváron a Pentelei úton egy vezetékiépítés került megvalósulásra 640 fm en DN 225 KPE 

vezetékből. 

 

Szennyvíz tekintetében még Rácalmás, Bölcske, Baracs, Kisapostag és Előszállás település mutatott 

kiugró hibajelenségeket. A hibák kiküszöbölésére megoldást jelenthet a települések átemelőibe 

tartalék szivattyúk vásárlása, ami Társaságunknál a Energiahatékonysági pályázatnak köszönhetően 

folyamatos, illetve a Gördülő fejlesztési tervben kimutatásra kerül. A szennyvízágazaton belül, a 

településeken karbantartási költségek döntő hányadát a nagyátemelők és a szennyvíztisztító telepek 

karbantartása jelentette. A telepi épületek, a szennyvízhálózat és az átemelők karbantartása kisebb 

hányadot képviselt a karbantartási költségek között. 

Az éves rendszeres tűzcsap ellenőrzések alkalmával feltárt hiányosságok javítása és a szükséges cserék 

megvalósultak, tűzcsapcserés munkát 2021. évben folyamatosan végeztük.  A főmérnökség területén 

lévő víztárolók és védőterületek rendszeres tisztítása és karbantartása, a szükséges javítások, festések 

megtörténtek. Az ivóvízágazatban előforduló hibák döntő többsége a megcsapoló hidak és az 

összekötő idomok hibájából fordul elő.  

 

Nagyvenyimen, Kisapostagon és Előszálláson 2021-ben jelentős vízvezeték rekonstrukció nem történt. 
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Dunaföldvár ivóvízrendszer 

- Vízbázisokon a kutak állapotát felmértük, vízhozamukat megmértük,  

- Az év folyamán kisebb hibákból adódó meghibásodásokat javítottuk a tűzcsapokon, a 

télen megrepedt szerelvényeket cseréltük, Fehérvári út 47. előtt, 

- Befejezésre került az 5111 hrsz. számú út burkolatának cseréje, ezáltal az alatta 

húzódó közművek kiváltásra kerültek beruházás keretein belül. (Bölcske utca.) 

 

Madocsa ivóvízrendszer  

- Madocsa, Vízbázis védterület kerítés, és kapu rekonstrukció folytatódott, 

- Vízbázisokon a kutak állapotát felmértük, vízhozamukat megmértük,  

- Befejeződött az 5111 hrsz. számú út burkolatának cseréje, ezáltal az alatta húzódó 

közművek kiváltásra kerültek beruházás keretein belül. 

- Templom utca tolózár és vezetékszakasz cseréje. 

 

Rácalmás ivóvízrendszer 

- Az év folyamán kisebb hibákból adódó meghibásodásokat javítottuk, a nagyobb 

hibával rendelkező tűzcsapokat cseréltük, 

- Pacsirta utca ivóvíz vezetékkiépítés történt 100 fm DN110 es KPE vezetékből. 

- A településen található Globusz töltővezetéke az elmúlt években elkorrodált, több 

lyukadás is képződött rajta. Vezeték anyagának elvékonyodása a javíthatatlanságot 

eredményezte -így feltétlen elengedhetetlen volt a vezeték kiváltása kórszerűbb KPE 

vezetékre.  

 

Előszállás-Daruszentmiklós ivóvízrendszer 

- Az év folyamán kisebb hibákból adódó meghibásodásokat javítottuk, a nagyobb 

hibával rendelkező tűzcsapokat cseréltük, 

- Vízbázisokon a kutak állapotát felmértük, vízhozamukat megmértük. 

 

Baracs ivóvízrendszer 

- Baracs, Madách I. utca vezetékkiváltás befejeződött, 

- Településen újonnan épült Bölcsőde ivóvízbekötése megvalósult. 

 

Bölcske ivóvízrendszer 

- Nagybaracsi út, vízbázis védterület kerítés, és kapu rekonstrukció folytatódott, 

- Vízbázisokon a kutak állapotát felmértük, vízhozamukat megmértük. 

 

Nagyvenyim ivóvízrendszer 

- Nagyvenyim községben rossz állapotban vannak a tolózárak, amik kiszakaszolás 

szempontjából nagyon fontos szerepelt töltenek be. Ezen településen a tűzcsapok 

70%-a földalatti, sok meghibásodással. A cseréjük folyamatosan történik, 

- Vízmű terület, épület rekonstrukció - világítás, tetőszerkezet, nyílászárók lemezelése 

folytatódott. 

 

Dunaföldvár szennyvízrendszer 

- Beszédes sor, Györki sori, Fokparti átemelő szivattyúk felújítása.  
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- Befejezésre került az 5111 hrsz. számú út burkolatának cseréje, ezáltal az alatta 

húzódó közművek kiváltásra kerültek beruházás keretein belül. (Bölcske utca- Híd 

feljáró körfogónál.) 

 

Madocsai Regionális Rendszer 

- Madocsai Szennyvíz telepen, Iszapprés Iszapfeladó szivattyú felújítás, 

- Szennyvíztelep Finomrácsra tisztító kefe csere, 

- MRR, Iszapprés szalag csere, Madocsai szennyvíztelepen, 

- Iszapprés csiga felújítása. 

 

Rácalmás szennyvízrendszer 

-  Rácalmás, szennyvíz telep Finomrács kefe cseréje, 

-  Kulcs- Dunaújváros szennyvízvezeték kiépítésre került,  

-  Rácalmási Szennyvíztelep kivonásra került az üzemeltetésből. 

 

Kisapostag, Baracs, Mezőfalva, Nagyvenyim (Dél-Fejér) szennyvízrendszer 

- Átemelő szivattyúk felújítása. 

 

A 2021. évi hibaelhárítást igénylő beavatkozások statisztikai adatait a következő táblázat foglalja 

össze: 

2021. évi hibaszámok településenként 

Dunaföldvári Főmérnökség 

Települések Ivóvíz Szennyvíz 

Baracs 27 56 

Bölcske 30 74 

Daruszentmiklós 8 -  

Dunaföldvár 97 131 

Előszállás 11 96 

Kisapostag 5 19 

Madocsa 11 47 

Mezőfalva   36 

Nagyvenyim 22 54 

Rácalmás 31 83 

Összesen 242 596 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonyhádi Főmérnökség 
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A Bonyhádi Főmérnökség üzemelteti a legtöbb önálló ivóvízművet, mely 34 üzemelő ivóvízkút 

fenntartási feladatait öleli fel. 

A Mezőföldvíz Kft. üzemeltetésében lévő legfiatalabb és egyben legmodernebb ivóvízműve a több, 

mint 16 éves bonyhádi északi és déli vízbázisok, a szükséges vas-mangán eltávolítással és a megfelelő 

csírátlanító berendezésekkel kiépítve. Első rekonstrukcióként 2020. évben az északi vízbázis vas- és 

mangántalanító töltetcserés felújítása megtörtént, amelynek elszámolása 2021. évre áthúzódott. A 

vízrendszeren szolgáltatott ivóvíz minősége megfelelő volt. 

 

Az ivóvízágazatban előforduló hibák döntő többsége a megcsapoló hidak és az összekötő idomok 

hibájából fordul elő. Bonyhádon a leggyakoribb hibák az ac. gerincvezeték törése, tömítések 

elöregedése, illetve a vascsöves bekötővezetékeken keletkezett lyukadások. 

A szennyvízágazatban a hibák nagy részénél az átemelő szivattyúk meghibásodása következik be az 

idegen anyagok csatornahálózatba kerülése miatt. 

 

Bonyhádi szennyvíztisztító-telep beruházás garanciális időszak 

A Bonyhádi Regionális Szennyvízrendszer legjelentősebb fejlesztési eleme a Bonyhádi Szennyvíztisztító 

Telep rekonstrukciója volt. A kivitelező a beruházás készre jelentése után a próbaüzemet 2020.04.30.-

án kezdte meg, azaz a régi szennyvíztisztító telepről a szennyvizek az új műtárgysorra kerültek 

átvezetésre. A próbaüzem alatt a Mezőföldvíz Kft. munkatársai megismerték és elsajátították az új 

szennyvíztisztító telep berendezéseinek a kezelését, alkalmazását. A próbaüzem 2020 novemberében 

zárult le, amely után hároméves garanciális időszak kezdődött. 

2021. évben 26 db hibabejelentővel éltünk a kivitelező felé, amelyre az intézkedések minden esetben 

megtörténtek. 

 

Projekt 

Észak- és Közép-Dunántúl szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 

4. (ÉKDU4)” Bonyhád Projektazonosító szám: KEHOP-2.2.1-15-2015-

00005 beruházás 

Érintett települések 
Bonyhád, Kakasd, Cikó, Nagymányok, Kismányok 

Lakosság száma: ~ 18 000 fő 

Kivitelező Colas Alterra Zrt. – Alisca Bau Kft. konzorcium 

Felelős műszaki vezető UTIBER Kft. - Planéta Kft. konzorcium 

Üzemeltető Mezőföldvíz Kft., Bonyhádi Főmérnökség 

 

Az üzemeltetett közműrendszereken elvégzett felújítási munkák: 

 

Bonyhád, Majos, Hidas vízellátó rendszer 

Bonyhád Május 1. u 21. előtt nem javítható NA 80-as tűzcsap cseréje 
Bonyhád, Kossuth u.-Árpád u. sarkán nem javítható tűzcsap cseréje 

Bonyhád, Szakaszoló tolózárak cseréje 10 db 

Bonyhád, Ivóvíz bekötővezetékek cseréje 20 db 

Bonyhád, Szabadság tér 4.sz. előtt ivóvíz gerinc vezeték cseréje 

Hidas ivóvíz ellátás tartalék szivattyú beszerzése 

Hidas tolózárcserék 

Hidas, Madách u. 1. előtt tűzcsap cseréje 

 

Bonyhádvarasd vízellátó rendszer 
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Vastalanító berendezéshez öblítő szivattyú beszerzése 

 

Kakasd vízellátó rendszer 

     Kakasd vas-mangántalanítóhoz kompresszor beszerzése 

     Kakasd vízmű vas-mangántalanító berendezés felújítása 

 

Nagymányok, Kismányok, Váralja vízellátó rendszer 

Kismányok magastározó medencénél vezetékek cseréje 

Nagymányok vízmű vezérlő rendszerének irányítástechnikai munkái 

Nagymányok, Bartók u. 19. előtti tűzcsap cseréje 

Nagymányok 5/A kút Grundfos SP 17/9 szivattyú javítása 

Nagymányok, Petőfi u. 36 db megcsapolóhíd cseréje 

Nagymányok, Petőfi u. 65. előtt 3 db NA150 tolózár cseréje 

Nagymányok Bartók u. 19. előtti tűzcsap cseréje 

Váralja magastározó medencénél NA 80-as tolózár cseréje 

 

Kisdorog vízellátó rendszer 

     Kisdorog, Ady E. u. 66. sz NA 80-as tolózár cseréje 

 

Kisvejke, Lengyel, Závod vízellátó rendszer 

 

Nagyvejke Kistérségi Vízmű, SAER 151C/20 szivattyú beszerzése 

Nagyvejke Kistérségi Vízmű 2. kút villanymotor cseréje 

Lengyel víztorony festése 

Lengyel, Petőfi u. 92. sz. NA 100-as tűzcsap cseréje 

Lengyel, hálózati szerelvények cseréje I. rész 

Lengyel, Kastély előtti FF NA100-as tűzcsap cseréje 

Závod, Székely u. FF NA 100-as tűzcsap cseréje 

 

Bonyhád, Kakasd, Cikó, Nagymányok, Kismányok szennyvízrendszer 

Bonyhád, Bezerédy u. szv. átemelőátemelő Flygt 3102.180 gysz. 8640407 szivattyú felújítása 

Bonyhád, Gyár u. szv .átemelő Flygt 3102.180 gysz. 9160625 szivattyú felújítása 

Bonyhád-Majos IX. u. szv.átemelő Flygt 3127.180 gysz: 9270557 szivattyú felújítása 

Bonyhád-Majos IX.u. szv.átemelő NP Flygt 3127 SH gysz.: 1480546 szivattyú beszerzése  
 

Bonyhádvarasd szennyvízrendszer 

Bonyhádvarasd szennyvízisztítótelep Flygt SR 4610.410 gysz: 0350028 keverő javítása 

 

Györe, Izmény, Váralja szennyvízrendszer 

Izmény szennyvízátemelő Flygt 3067.180 gysz: n.a. szivattyú felújítása 

Váralja Kossuth u. 231. sz. előtti leaszfaltozott akna szintre emelése  

 

Lengyel szennyvízrendszer 

Lengyel Kossuth-Rákóczi u. sarok szv.átemelő Kontroll KC 04.252 gysz:0304675 szivattyú felújítása 
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Lengyel Kossuth-Rákóczi u. sarok szv.átemelő Kontroll KC 04.252 gysz:0304672 szivattyú felújítása 

 

Kisdorog szennyvízrendszer 

Kisdorog szennyvíztisztítótelep Flygt 46410.410  gysz: 00830055 búvárkeverő felújítása 

 

Mőcsény szennyvízelvezető rendszer 

Mőcsény Béke u. PM. hiv.szv.átemelő ABS Piranha S12/2 gysz:0082747 szivattyú felújítása 

Mőcsény Béke u. PM. hiv.szv. GPRS befigyelő rendszer kialakítása 

 

Mágocs szennyvízelvezető rendszer 

Mágocs iparterület szv.átemelő Flygt MP 3069.170 HT gy.sz. 2030728 szivattyú felújítása 

 

A 2021. évi hibaelhárítást igénylő beavatkozások statisztikai adatait a következő táblázat foglalja 

össze:  

2021. évi hibaszámok településenként 

Bonyhádi Főmérnökség 

Települések Ivóvíz Szennyvíz 

Bonyhád 154 117 

Bonyhádvarasd 4 3 

Cikó 14 16 

Györe 9 77 

Hidas 47 33 

Izmény 10 7 

Kakasd 30 27 

Kisdorog 17 12 

Kismányok 5 13 

Kisvejke 16 39 

Lengyel 5 4 

Mágocs 17 9 

Mőcsény 5 25 

Nagymányok 40 58 

Váralja 17 15 

Závod 5   

Összesen 395 455 

 

 

 

Pécsváradi Főmérnökség 

 

Az éves rendszeres tűzcsap ellenőrzések alkalmával feltárt hiányosságok javítása és a szükséges cserék 

megvalósultak, tűzcsapcserés munkát 2021. évben Véménden kellett végeznünk két esetben. A 

főmérnökség területén lévő víztárolók és védőterületek rendszeres tisztítása és karbantartása, a 

szükséges javítások, festések megtörténtek. 
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Pécsváradon 2021-ben jelentős vízvezeték rekonstrukció nem történt. A bérleti díj terhére történő 

beszerzés kisregionális rendszeren nem történt. 

 

A Pécsváradi Kisregionális Vízrendszer legjelentősebb vízbázisa, a Balázs forrás és fúrt kút vízhozama 

továbbra sem képes a korábbi évekhez hasonlóan kielégíteni a Vízrendszer által ellátott települések 

vízigényét, így azt a DRV Zrt. Hirdi átvételi pontján a rendszerbe vízátvétellel kellett pótolni a kieső 

vízmennyiséget. Ezt a vízátvételt a kisregionális rendszer egy szakaszán a csövek rossz minősége miatti 

rendszeres csőtörések is nehezítették. 2021. évben ezen a szakaszon 5 csőtörés történt.  

 

A csőtörések helyreállításának idejére és az utána történő időben megnehezítették a rendszer 

településeinek (főként Pécsváradnak és Martonfának) a vízellátását.  

 

Pécsváradon 2021. év augusztusában egy önkontroll vizsgálat eredményeként a mintavételi ponton az 

ivóvízben határérték feletti koncentrációt mértek dezetil-atrazin komponens esetében. A 

szennyeződés feltárása a Pécsváradon üzemelő Virág kút termelésének leállítását tette szükségessé, 

így a jövőben a DRV Zrt. Hirdi átvételi pontjáról több vizet szükséges átvenni. 

 

2021-ben a korábbi évhez hasonlóan, de sajnos romló tendenciát mutatva, Óbánya településen a 

megnövekedett idegenforgalom és a szálláshely kialakítások miatt a falu vízigénye nem várt mértékben 

megemelkedett. Ezt a vízmennyiséget az amúgy is lecsökkent vízhozammal üzemelő karszt kút nem 

bírta kielégíteni, ezért az önkormányzat vízkorlátozást rendelt el, illetve megrendelte a Mezőföldvíz 

Kft-től a rendszeres tartálykocsis vízszállítást az óbányai rendszerbe történő beleszivattyúzással.  

 

A rendszerbe a korábbi évektől eltérő módon ezúttal a régi vízműnél lévő megszakítómedencébe 

történő átfejtéssel oldottuk meg, ehhez viszont a meglévő szerelvények és a megszakítómedence 

átalakítását el kellett végeznünk.  

Ezzel egyidőben többször vizsgáltuk a vízhálózat állapotát, remélve, hogy az ófalui esethez hasonlóan 

rejtett hibát találunk, de minden mérés azt mutatta, hogy a rendszer megfelelő állapotú, így a kút 

víztermelésével van probléma. 

 

Ófalu településen a 2021. év első negyedévében állandósult a vízhiány, így oda is az önkormányzat 

megrendelésére tartálykocsival kellett szállítani ivóvizet a vízellátás zavartalanságának biztosítása 

érdekében, azonban külső vállalkozó segítségével sikerült feltárnunk a hiba okát, így több csőtörések 

kijavítása után a településen fennálló vízhiány megszűnt. Ennek ellenére biztonsági tartalékként 

üzembe helyeztük a vízműtelepen lévő I. számú kutat, amely által termelt vizet az eddig is üzemelő III. 

számú kút által termelt vizével keverve juttatunk az elosztóhálózatba. Ennek megvalósítása azonban 

az I. számú kút szerelvényeinek felújítását követelte. 

 

A főmérnökség területén lévő víztárolók és védőterületek rendszeres tisztítása és karbantartása 

megtörtént, a szükséges javításokat, festéseket elvégeztük. 

 

A Pécsváradi Szennyvíztisztító telepen megtörtént a levegőztető medencék légbefúvó tárcsáinak 

felújítása, illetve ahol szükséges volt a cseréje. Sajnos azonban a telepen üzemelő gépi rács 

meghibásodott, így a tárcsák tisztítását novemberben meg kellett ismételni. A gépi rács javítása 

gazdaságtalan, így annak cseréje folyamatban van, azonban a nem üzemszerű működés 

következményeként több szivattyú is meghibásodott, ezek javítása is folyamatban van, jelenleg több 
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esetben tartalék szivattyúk üzemelnek. A pécsváradi és zengővárkonyi szennyvízrendszeren üzemelő 

szennyvízátemelők kisebb hibáktól eltekintve üzemszerűen működnek. 

 

Pécsvárad 

- Pécsváradi szennyvíztisztító telep levegőztető medencék légbefúvó tárcsáinak 

felújítása 

- Pécsvárad, Virág kútban tapasztalt szennyeződés feltárása 

- Pécsvárad Várkertben lévő feladószivattyú cseréje 

 

Óbánya 

- Óbányai vízrendszer vizsgálata 

- Óbányai vízműtelepen található aknák és szerelvények felújítása 

 

Ófalu 

- Ófalun jelentkező folyamatos vízhiány okának feltárása és javítása 

- I. számú kút üzembehelyezése, szerelvények felújítása 

- Nyomásponti víztározóban lévő szerelvények felújítása 

 

 

A 2021. évi hibaelhárítást igénylő beavatkozások statisztikai adatait a következő táblázat foglalja össze:  

2021. évi hibaszámok településenként 

Pécsváradi Főmérnökség 

Települések Ivóvíz Szennyvíz 

Apátvarasd 5 1 

Erdősmecske 3 1 

Feked 3 1 

Lovászhetény 3 1 

Martonfa 2 1 

Nagypall 2 2 

Óbánya 7   

Ófalu 7 8 

Pécsvárad 63 51 

Szilágy 1 1 

Véménd 14 6 

Zengővárkony 7 5 

Összesen 117 78 

  


