
Mosonmagyaróvár-Jánossomorja vízellátó rendszer beruházásai 
 

 
A tárgyi szennyvízelvezető- és tisztító rendszer alább felsorolt beruházásait fontossági 
sorrendben ismertetjük. 
 
1) Mosonmagyaróvár vízműtelep keleti és nyugati ivóvíz távvezeték 
összekötése 
A vízműtelepről két darab ivóvíz-távvezetéken keresztül biztosítható az ellátott 
települések vízellátása. Egy DN 400-as és egy DN 500-as anyagát tekintve 
azbesztcement vezeték. Az ellátott terület növekedéséből adódóan a DN 400-as 
távvezetéken keresztül egy esetleges meghibásodás esetén hosszútávon már nem 
biztosítható minden esetben a szükséges vízmennyiség továbbítása.   Az üzembiztonság 
növelése érdekében a két távvezeték összekapcsolását tervezzük megvalósítani.  
 

A beruházás nem kapcsolódik a vízbiztonsági tervben, illetve a szennyezés-csökkentési 
tervben előírt intézkedésekhez, valamint erre irányuló hatósági kötelezés nincs. 
 
Az összekötés kiépítésnek becsült költsége 9 000 000 Ft, mely az amortizációból 
biztosítható. 
 
2) Mosonmagyaróvár vízműtelep búvárszivattyúk cseréje I. ütem 
A Mosonmagyaróvári (Feketeerdei) vízműtelepen 8 db 100 méter mélységű mélyfúrású 
kút helyezkedik el. Az I-IV. számú kutakban kisebb, míg a V-VIII. számú kutakban 
nagyobb szállítókapacitású szivattyúk kerültek beépítésre, mivel a kutak vízadó 
képessége különböző.  Az I-IV. számú kutak az 1990-es illetve a V-VIII. számú kutak 
1994-es beüzemelése óta mindkét kútsorban 2-2 darab búvárszivattyú cserére került 
2010 és 2012 között. A megmaradó 2-2 darab még nem cserélt búvárszivattyút két 
ütemben kívánjuk lecserélni.  
Az I. ütemben 2 db szivattyú kerülne beszerzésre, aminek beszerzésénél 
figyelembevételre kerül az az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt 
pályázati eredmény szerinti gépészeti berendezés. Az újonnan beszerzésre kerülő 
gépészeti berendezések frekvenciaváltós szabályzással lesznek ellátva.  
 
Műszaki tartalom: 

 Wilo vagy Grundfos típusú energiahatékony gépészeti berendezés 
frekvenciaváltós szabályzással.  típusú beszerzése   2 db 
Q = 240 m3/h  H = 57 m 
 
A beruházás nem kapcsolódik a vízbiztonsági tervben, illetve a szennyezés-csökkentési 
tervben előírt intézkedésekhez, valamint erre irányuló hatósági kötelezés nincs. 
 
 A csere becsült költsége 15 800 000 Ft, mely az amortizációból és a pályázati összegből 

biztosítható. 

 
3) Mosonmagyaróvár-Jánossomorja kistérségi vízellátó rendszer 
csatlakoztatása a szomszédos vízellátó rendszerekhez, az üzembiztonság növelése 
lehetőségeinek megvizsgálása 
A térségben működő 3 kistérségi vízellátó rendszer összekapcsolása az egyes rendszerek 
üzembiztonságának jelentős növelését eredményezné. A feladat keretében 
megvizsgálásra kerülne a megvalósíthatóság műszaki és pénzügyi feltételei. 
Felülvizsgálat 2-5 éven belül. 
 



Műszaki tartalom: 

 Tanulmányterv készítése 
 
A beruházás nem kapcsolódik a vízbiztonsági tervben, illetve a szennyezés-csökkentési 
tervben előírt intézkedésekhez, valamint erre irányuló hatósági kötelezés nincs. 
 
A tanulmányterv becsült költsége 10 000 000 Ft, mely az amortizációból biztosítható. 
 
4) Mosonszolnok Szabadság u. – Petőfi u. vízvezetékek összekötése 
Mosonszolnok község területén található nagy termelő gyáregységek a közeljövőben 
jelentős fejlesztéseket kívánnak végrehajtani, melynek következményeként 
megnövekedett vízigény kielégítésére kell felkészülni. Ezért az üzemeltető AQUA 
Szolgáltató Kft. 2-5 éven belül körvezetékes ivóvízellátás kiépítését szeretné kiépíteni, 
mely a Petőfi u. – szabadság u. jelenleg is üzemelő közművezetékek összekötésével 
oldható meg. 
 

 Műszaki tartalom: 

 D 110 KPE vízvezeték kiépítése   895 fm 

 NA 100 földfeletti tűzcsap elhelyezése  2 db 

 NA 150/150 csomópont kiépítése  2 db 
 
Melléklet: 1 db részletes helyszínrajz 
 
A beruházás nem kapcsolódik a vízbiztonsági tervben, illetve a szennyezés-csökkentési 
tervben előírt intézkedésekhez, valamint erre irányuló hatósági kötelezés nincs. 
 
A vízvezeték kiépítés becsült költsége 25 000 000 Ft, mely az amortizációból biztosítható. 
 
5) Mosonmagyaróvár vízműtelep áramfejlesztő berendezés telepítése 
A vízműtelep kétoldali villamos betáplálással rendelkezik, de vihar esetén mindkét 
rendszer meghibásodhat, amelyre már volt precedens. Ezen kívül a belső villamos 
rendszer és főkapcsoló szekrény meghibásodása esetén jelentős üzemzavar keletkezhet. 
Az üzembiztonság növelése érdekében célszerű lenne 10-15 éves távlaton belül 
áramfejlesztő berendezés telepítése, mely az ideiglenes üzemet biztosítani tudná. 

 A telep energiaigénye:  200 kW 

 A telep energia lekötése:  200/240 kW éjszaka/nappal 

 A transzformátor típusa:  2 db 630 KVA 
 
Az üzembiztonság miatt célszerű beépített, esetleg mobil áramfejlesztő beszerzése és 
helyszínen tartása. 
Műszaki tartalom: 

 GESAN aggregátor telepítése árajánlat szerint    1db 
 
Az áramfejlesztő berendezés telepítésének becsült költsége 14 966 200 Ft, mely az 
amortizációból biztosítható. 
 
A fent felsorolt beruházások szükségessége alapján azok megvalósítását az alábbiak 
szerint soroltuk be:  

 1 év (2021 évben megvalósítandó): 1, 2 

 2-5 év (2022-2025 évben megvalósítandó): 3, 4 

 6-15 év (2026-2033 évben megvalósítandó): 5 
 
 


