
 
 

Tájékoztatás Dunaújváros ivóvíz ellátásával kapcsolatosan 
 
Társaságunk a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft., mint Dunaújváros Megyei Jogú Város 
víziközmű szolgáltatója az alábbiakról tájékoztatja Önöket: 
 
A jelenlegi termelési adatok ismeretében a Dunaújváros ivóvíz termelésével kapcsolatos nehézségeket, 
kapacitás problémákat és az ellátás zavarát az alábbi okok idézték elő:  
 

- a Duna tartósan extrém alacsony vízállása, ezzel egyidejűleg fennálló rendkívüli hideg 
időjárás, a víztermelő csápos kutakban lévő igen hideg víz, melyek azt eredményezik, hogy a 
parti szűrésű kutakból csak rendkívüli erőfeszítésekkel és a normál üzemmenethez képest 
kisebb hozammal termelhető ki az ivóvíz, 

- az ISD Dunaferr a belső ivóvízellátó rendszerének meghibásodása miatt a korábbi időszakhoz 
képest sokkal nagyobb mennyiségben vételezett/vételez ivóvizet, 

- Társaságunk egy, a DVCSH Kft. ellátási területén kívül eső – szerződés, hozzájárulás, illetve 
engedélyek nélkül vizet vételező – fogyasztó számára is ivóvizet kényszerül átadni. A 
DVCSH Kft. 2014 óta folyamatosan és több alkalommal felhívta az érintett hatóságok és a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát, hogy ezen – Dunaújváros 
vízbázisáról végzett – kényszerszolgáltatás a dunaújvárosi lakók ellátását veszélyezteti, 
azonban érdemi intézkedés nem történt. A levelezés az alábbi linken megtekinthető: 
http://dvcsh.hu/mezofold 

 
A várhatóan tartósan fennálló okok miatt társaságunk – a lakossági fogyasztók elsődleges 
ellátásbiztonságát szem előtt tartva – a nagy ipari fogyasztókkal tárgyalásokat folytatott/folytat az 
optimális vízátvétel feltételeiről, és ahol lehetséges az ütemezett vízátadásról. 

 
Társaságunk a víztermelési kapacitás azonnali növelése érdekében (a Szalki-szigeti 5 db csápos kút 
folyamatos karbantartása mellett) január 5-től, kezdődően ütemezetten az alábbi, csápos kutak 
azonnali kapacitás növelő munkáit kezdte meg: 

- újabb, további nagyobb teljesítményű szivattyúk beépítése a csápos kutakba, 
- a víztermelő kutak úgynevezett csápjainak ipari búvárok igénybevételével történő tisztítása, 

melyek a várakozások szerint már megnövelték és tovább fogják növelni a csápos kutakból 
kitermelhető, városi ivóvízhálózatba adható ivóvíz mennyiségét. 
 
Az ipari búvárok biztonsága érdekében a kutakat egyesével tisztíttatjuk és munkavégzésük alatt az 
elektromos berendezéseket (szivattyúkat) a kútból eltávolítjuk, így ezen időszak alatt a víztorony 
töltési sebessége lecsökken, a hálózaton nyomáscsökkenés észlehető. 
 
Ezen azonnali beavatkozások, intézkedéseink hatása jelenleg már érezhető és megnyugtató 
változásokat hozott az ivóvíz szolgáltatásban, a problémák az elvégzett intézkedéseink 
eredményeképpen megszűntek.  
Amennyiben a Duna vízszintje huzamosabb ideig ilyen alacsony marad, abban az esetben további 
szivattyúk beépítésére is sor kerülhet, melyen munkálatok alatt átmenetileg – az előzőeknél várhatóan 
csekélyebb mértékben - előfordulhat az ivóvíz (és ennek következtében a meleg víz) hálózaton -főleg 
az épületek magasabb szintjein - nyomáscsökkenés. 
 
Rendkívül fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a DVCSH Kft. a saját ellátási területén lévő 
fogyasztókat megfelelő üzembiztossággal ezen intézkedések meghozatala nélkül is el tudta volna 
látni!  
 
  
Tisztelettel: 
       DVCSH Kft.      


