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a beruházás előzményei
A korábbi mezőváros, Békéscsaba 1950-ben 
vált megyeszékhellyé. A megyei intézmények a 
városba települtek, megkezdődött a település 
iparosítása, ami infrastrukturális fejlesztések-
kel járt együtt. A csatornázás az 1960-as évek 
elején kezdődött a többszintes lakótelepek, a 
konzervgyár és a hűtőház szennyvíz-elvezetési 
problémáinak megoldására. Ekkor épültek ki a 
főművek, valamint a hálózat, amelynek fekte-
tésekor beton- és azbesztcement-anyagú csö-
veket alkalmaztak, később a város fejlődésével 
együtt a csatornahálózat is fokozatosan bővült.

A nyers szennyvizek a várostól 2 km távol-
ságban található 20 ezer m3-es földmedencék-
be kerültek, majd innen ülepítés után a várost 
átszelő, mesterségesen létrehozott Élővíz-csa-
tornába. 

A szennyvíztisztító telep 1964-ben épült 
meg, a mechanikai szennyvíztisztító mű 1975-
re készült el 14.000 m3/d kapacitással. 1987-
ben kezdett üzemelni a részbiológiai tisztító, 
csepegtető testekkel, 28.000 m3/d hidraulikai 
és 28.000 kg/d biológiai kapacitással. Ezzel 
egy időben iszaptárolásra alkalmas földme-
dencék épültek ki (teljes befogadó kapacitás: 
120.000 m3).

A város területén a csatornahálózat folya-
matosan bővült. A település gyűjtőhálózatán, 
a sík terep miatt viszonylag sok szennyvíz-
átemelő épült (41 db), melyeknek számottevő 
karbantartási igényük volt. A hibák észlelését 
megkönnyítette az 1989-ben kiépített üzem-
irányítási rendszer.

A ’80-as években a kommunális szenny-
vízhez viszonyítva jelentős mennyiségű ipari 
szenny víz jutott ki a szennyvíztisztító telepre, 
ami lényegesen rontotta a tisztítási hatásfokot. 
A nagy élelmiszeripari üzemek szennyvízkibo-
csátása naponta több ezer m3 volt.

A rendszerváltást követően a feldolgozó-
üzemek kapacitása csökkent, többségük be-
zárt. A békéscsabai tisztítótelep hatékonysága 
ennek ellenére nem javult, a technológia foko-
zatosan elavult, a tisztított szennyvíz minősége 

egyre kevésbé felelt meg a hazai és uniós kö-
vetelményeknek. A szennyvíztisztító telep kor-
szerűsítése és a csatornahálózat bővítése már 
1999-ben felvetődött, a megvalósításra azon-
ban még több mint tíz esztendőt várni kellett.

előkészület Békéscsaba 
legjelentősebb fejlesztésére
Békéscsaba önkormányzata 2001-ben határoza-
tot hozott a szennyvíztisztító telep fejlesztéséről, 
a csatornahálózat 100 százalékos kiépítéséről 
és a meglévő hálózat elavult elemeinek felújí-
tásáról. A projektet európai uniós támogatással 
kívánták megvalósítani.

2002-ben elkészült a szennyvíztisztító telep 
fejlesztésének ISPA pályázati dokumentációja, 
amelyet az Európai Unióhoz (EU) történő csatla-
kozás következtében át kellett dolgozni.

2004-ben elkészült az EU Kohéziós Alap tá-
mogatását célzó pályázati dokumentáció a fej-
lesztéshez kapcsolódóan. A szennyvíziszap me-
zőgazdasági elhelyezéséhez szükséges talajtani 
szakvélemények is elkészültek, a szakhatósági 
állásfoglalások beszerzését elindították.

2005-ben megszületett a telep előzetes 
megvalósíthatósági tanulmánya. 2007-ben, 
a tervező cég kiválasztása után elkészült a 
szenny vízközmű-beruházás hatóság által előírt 
környezeti hatástanulmánya és vízjogi létesítési 
engedélyterve.

2008-ban újból benyújtották a pályáza-
tot 15,3 milliárd forint várható összköltséggel.        
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A pályázat zöld utat kapott az EU Környezet és 
Energia Operatív Programja keretében 12,9 mil-
liárd forint vissza nem térítendő támogatással. 
Ehhez Békéscsaba önkormányzata 1,1 milliárd 
forint önerőt szavazott meg, illetve a víziköz-
mű-társulaton keresztül a lakosság 1,3 milliárd 
forinttal járult hozzá a projekthez, ami egy lakó-
ingatlanra vetítve 160 ezer forintot tett ki.

Az EU részéről finanszírozói feltétel volt, 
hogy a meglévő szennyvízhálózaton a nagy-
mértékű infiltrációt 10 év alatt minimum 10 szá-
zalékkal csökkenteni kell. 

2009-ben folytatódott a projekt tervezése. 
Elkészült a tenderterv, kiírták a pályázatokat. 
2010-ben megkezdődtek a kivitelezési munkák 
a csatornahálózaton. Két sikertelen közbeszer-
zési eljárás miatt a tisztítótelep felújítása csak 
2012-ben kezdődhetett meg.

üzemeltetői részvétel 
az előkészületekben
A projekt kezdetekor az önkormányzat saját 
szervezeteként létrehozta a Program Végre-
hajtó Egységet (Project Implementation Unit 

– PIU), amely a projekt teljes ideje alatt felügyel-
te a folyamatokat, ellenőrizte a résztvevők 
munkáját, érvényesítette a város mint beruhá-
zó érdekeit.

Az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szol-
gáltató Zrt. (korábban Békés Megyei Vízművek 
Zrt.) mint üzemeltető aktív közreműködő volt, a 

PIU-szervezetbe tagokat delegált. A pályázati 
anyag összeállításakor az adatszolgáltatáson 
túl meghatározta a csatornahálózat fejleszté-
séhez szükséges műszaki tartalmat, lehatárol-
ta a csatornázással érintett területeket. A részt 
vevő felek megállapodása után született meg a 
tervezett csatornahálózat-bővítés vízjogi léte-
sítési engedélyes terve. A projekt egyes elemei 
megvalósításához szükséges közbeszerzési el-
járásokhoz (gépbeszerzések, csatornahálózat-
fejlesz tés, tisztítótelep-fejlesz tés, infiltrációs 
stratégiai terv) a részletes műszaki dokumentá-
ció a cég üzemeltetői tapasztalatára és javasolt 
műszaki specifikációira alapozva készült el.

A projekt két legnagyobb eleme közül a 
szennyvízhálózat a FIDIC „piros könyves” kö-
vetelményrendszere, a szennyvíztisztító telep 
pedig a „sárga könyves” követelményrendszer 
szerint valósult meg. Mindkét „könyv” stratégiai 
része a 3-as kötet, melyek összeállításában szin-
tén fontos szerepet játszottak az ALFÖLDVÍZ 
szakemberei, így azokba nemcsak a nemzeti 
szabványok, az országos érvényű műszaki elő-
írások és a beruházói követelmények épültek be, 
hanem a szolgáltató egységesítési irányelvé-
nek idevonatkozó pontjai is. Magas színvonalú 
szakmai munkánknak köszönhetően egy igen 
szigorú, az üzemeltetés – és ezen keresztül a 
tulajdonos – érdekeit is szem előtt tartó műsza-
ki követelmény- és feltételrendszernek kellett 
megfelelniük a kivitelezőknek.

üzemeltetői szerepvállalás 
a szennyvízcsatorna-hálózat 
kivitelezésében
2007-től kezdődően, a csatornahálózat előkészí-
tése és építése során az ALFÖLDVÍZ javaslatára 
a beruházó részéről megvalósult az előrelátó 
gondoskodás, ugyanis ebben az időszakban 
más közmű- vagy burkolatépítés tervezésével 
és kivitelezésével szemben ez a beruházás prio-
ritást élvezett. Ennek értelmében a tervezőknek 
a közműegyeztetések során nemcsak a meglé-
vő közműveket, de a tervezett szennyvízhálózat 
kiviteli terveit is át kellett emelniük dokumen-
tumaikba, továbbá ha „idegen” beruházás érin-
tette az új csatorna nyomvonalát, úgy az adott 
szakasz megvalósítását is szerepeltetniük kellett 
saját terveikben.

A kivitelezési munka 2010 májusában kez-
dődött, a fejlesztés során elkészült 138 km ge-
rinccsatorna 200-as, 300-as és 500-as névleges 
átmérőjű (NA) kőagyag csőből. A gerinccsa-
torna anyagának megválasztása során is nagy 
hangsúlyt kapott az üzemeltető véleménye, hi-
szen a KG PVC csőanyagú csatornahálózatokon 
szerzett kedvezőtlen tapasztalatok billentették 
a mérleg nyelvét a kőagyag felé, miközben az 
anyagválasztás az ALFÖLDVÍZ szakemberei szá-
mára is újdonság volt, ugyanis a békéscsabai 
projekt volt az első kőagyagcső-hálózat a cég 
üzemeltetési területén.
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A korábban és a beruházás keretében csatornázott területek

Új végátemelő építése
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A beruházás során kiépült még több mint 
10 ezer ingatlan bekötővezetéke összesen 84 
km hosszban 160-as KG PVC-csőből. Továbbá 
felújításra került 34 meglévő átemelő és épült 
31 új, a rendszer további elemeként pedig 
megépült 34 km nyomóvezeték 300 NA átmé-
rőig KPE-anyagú csőből, 300-450 NA között KM 
PVC-ből, 500 NA és 600 NA méretben pedig 
HOBAS-csőből.

A hálózat kiépítése óriási erőforrásokat igé-
nyelt, volt, hogy a kivitelező egyszerre a város 
több mint 60 pontján volt jelen a munka vala-
mely fázisában. A beruházás e szakasza 2012 
novemberében fejeződött be.

A Békéscsabán megvalósítandó szenny-
vízhálózatot területi elv alapján három LOT-ra 
osztották fel, így három közbeszerzési pályázat 
került kiírásra, azonban csak egy fővállalkozó 
kapott munkaterületet, ugyanis mindhárom 
LOT nyertes kivitelezője ugyanazon pályázó, a 
SADE Magyarország Kft. lett. A projekt és az üze-
meltető szempontjából is később kedvezőnek 
bizonyult ez, hiszen a felmerülő problémákról 
csak egyszer kellett tárgyalni.

A kivitelezés szakaszában az ALFÖLDVÍZ je-
lenléte kettős volt. Egyrészt mint a meglévő víz- 
és szennyvízhálózat üzemeltetője profilba illő 
szolgáltatásokat nyújtott a kivitelező megren-
delésére, úgymint vízvezeték-kiváltások elvég-
zése, építésivíz-eladás tűzcsapokon keresztül, 
a rekonstrukciós csatornaszakaszoknál ideig-
lenes üzemek kialakítása és fenntartása, az új 
szakaszok élőre kötése. Alvállalkozóként mű-
ködött közre a gerinccsatorna és a bekötések 
víztartási próbája után 90 nappal a csatornasza-
kaszok mosatásában és a minősítő kamerá zások 
elvégzé sében. Ezenkívül a cég szakembereinek 
napi fel  adatot jelentett az üzemeltetett vízi köz-
művek védelme, az okozott károk ja ví  tása, a kivi-
telezés technológiai vizeinek a meglévő szenny-
vízcsatorna-hálózatba történő bevezetésének 
meg akadályozása, illetve az engedély nélküli 
vízvételezések felderítése.

Másrészt az önkormányzat és az ALFÖLDVÍZ 
közötti üzemeltetési szerződés alapján folya-
matos lehetett az üzemeltető jelenléte és érde-
keinek érvényesítése a munkaterület átadásá-
tól az üzembe helyezésig. A beruházás idején 
az ALFÖLDVÍZ főállásban projektkoordinátort 
alkalmazott, aki folyamatos jelenléttel bizto-
sította az üzemeltetői kontrollt, műszaki elle-
nőrzést. Feladatai közé tartozott a személyes 
részvétel a munkaterület-átadásokon, a heti 
koordinációs értekezleteken, elősegítve ez-
által a közvetlen információcserét, a kölcsönös 
bizalom kialakulását. Feladatkörébe tartozott 
ezenkívül a kiviteli tervek véleményezése, a 
fedvénytervek, tervmódosítások jóváhagyása, 

a kivitelezés figyelemmel kísérése a munka-
területeken (terv szerinti műszaki tartalom 
megvalósulása, kivitelezési technológia be-
tartása, idegen közművekkel szembeni védő-
távolságok, előírt védelmek megléte), a mi-
nősítések ellenjegyzése (átadás előtti bejárás, 
víztartási próbák, nyomáspróbák), a D tervek 
átvizsgálása, a „tesztüzemi” átadás-átvételi és 
az üzembehelyezési eljárásokon való részvétel.

egyedi üzemállapot 
a használatbavétel során
Az első öblözetek kivitelezési munkáinak utolsó 
fázisában a beruházó részéről felmerült a kérdés, 
hogy milyen feltételek teljesülése esetén lehet-
séges elvégezni a rákötést az elkészült szakaszra.

Részenkénti műszaki átadásokat a kiírási 
dokumentum nem határozott meg, így a csator-
nahálózat kivitelezése szerződésenként a végső 
műszaki átadás-átvétellel zárult, ennek követ-
keztében csak a teljes hálózat kivitelezése után 
kerülhetett volna sor a rákötésre. Megoldásként 

az ALFÖLDVÍZ egy egyedi üzemál-
lapotot javasolt. Ez az állapot a 
tesztüzem volt, amikor a vízi köz-
mű még a kivitelező birtokában 
maradt, de (a kivitelező és az üze-
meltető közötti) egyedi megálla-
podás alapján a leendő üzemeltető 
szennyvíz-elvezetési szolgáltatást 
nyújtott a rácsatlakozók számára.

Az üzemelő feltételeket tá-
masztott a tesztüzem működte-
téséhez. Ilyen kikötés volt, hogy 
csak olyan egész öblözet vehető 
tesztüzembe, amely már üzeme-
lő csatornaműhöz kapcsolódik. 
További feltétel volt az üzemelést 
gátló hibák kijavítása az átadni 
kívánt csatornahálózaton, áteme-
lőn és a hozzá tartozó műtárgya-
kon, illetve a nyomóvezetéken. A 
követelmények teljesítésével a ki-
vitelező a végleges burkolat-hely-
reállításon kívül gyakorlatilag kész 
csatornaszakaszt adott át, ezenkí-
vül egyszerűsített átadási doku-
mentációt kellett összeállítania 
(nyomvonalas létesítményeknél: 
D terv és geodéziai bekérés pa-
píralapon, csatornakamerás felvé-
telek és jegyzőkönyvek, víztartási 
próba, nyomáspróba-jegyzőköny-
vek, átemelők esetében: D terv, 
víztartási próba, 72 órás forgatási 
próba jegyzőkönyvek, elektromos 
minősítő iratok).

A tesztüzem a lakosság számá-
ra is előnyös volt, ugyanis a lehető leghamarabb 
ráköthettek az elkészült csatornára, és nem kel-
lett megvárni a projekt végét.

Az ALFÖLDVÍZ részéről is optimálisnak szá-
mított a napi 50-60 rákötés átvétele. A tesztüzem 
lehetővé tette, hogy a műszaki átadás-átvételi 
és üzembehelyezési eljárás során már csak arra 

A szaghatást megakadályozó biofilter és kiegészítő műtárgyai

Kivitelezési munka Békéscsaba egyik bekötőútján

Régi és új szerelvény
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kellett figyelni, hogy a kivitelező kiegészítette-e 
a korábban átadott dokumentációkat a vízjogi 
üzemeltetési engedélykérelem benyújtásához 
szükséges iratokkal.

rákötések és a motivációs 
program
A tesztüzem intézményével megkezdődhettek 
a rákötések, amihez komoly előkészítő munká-
ra volt szükség a PIU, a víziközmű-társulat és az 
ALFÖLDVÍZ szakemberei részéről. A fogyasztók 
névre szóló írásbeli rákötési engedélyt kaptak 
a PIU-tól, amelynek része volt az üzemeltető 
által összeállított segédanyag a házi csatorna 
kialakításának javasolt műszaki előírásairól és 
a rákötés menetéről.

Az ALFÖLDVÍZ motiválni kívánta az új csa-
tornahálózatra csatlakozó békéscsabai ingat-
lantulajdonosokat a minél gyorsabb rákötésre, 
ezért ösztönzőprogramot dolgozott ki. Ennek 
keretében egyrészt azok a felhasználók, akik a 
kiértesítéstől számított 3 hónapon belül csat-
lakoztak a kiépült hálózathoz, és eleget tettek 
a bejelentési kötelezettségüknek is, díjkedvez-
ményben részesültek, 5 hónapon át ingyene-
sen vehették igénybe a csatornaszolgáltatást. 
Az értesítés kézhezvételétől számított egy hó-
napon belül rákötők nyereményjátékon is részt 
vettek, amelyen értékes háztartási nagygépe-
ket nyerhettek. A programnak köszönhetően 
az érintett felhasználók közel 80 százaléka 90 
napon belül rákötött a hálózatra és élvezhette 
a szolgáltatás előnyeit.

problémák és megoldások, 
üzemeltetői tapasztalatok 
a hálózatbővítés során
A meglévő vízi közművek védelme szempontjá-
ból jelentős hiányossággal zajlott a kivitelezés, 
ugyanis a költségcsökkentés érdekében elma-
radt a meglévő közművek helyzetének feltárá-
sa. Ez azzal járt, hogy a kivitelezés során jelen-
tősen megnövekedett a „szándékos” csőtörések 

száma. A kivitelező számára ez költséghatéko-
nyabbnak bizonyult, mint a közműkutatás, az 
üzemeltetőnek viszont felesleges többletmun-
kát okozott.

A már említett 3-as kötetben előírták a ge-
rincvezetékek mellett a bekötések kamerázását 
is, ami első alkalommal történt meg az ALFÖLD-
VÍZ szolgáltatási területén. A gerincvezeték és a 
bekötések felvételeinek értékelése során meg-
állapítható volt, hogy a hibák 85-90 százaléka 
bekötéseken alakult ki, ott is főként az anyag-
váltásnál, hiszen a függőleges kőagyag cső után 
két 45°-os ív következett, melyhez a vízszintes 
szakasz már KG PVC-csőből épült. A hiba azért 
fordulhatott elő, mert a kőagyag ív lefelé „tud” 

bukni, így megsüllyedés keletkezett. A problé-
ma elkerülése érdekében az ALFÖLDVÍZ ezek 
után valamennyi csatornahálózat-építéssel kap-
csolatos projektnél előírja a tervezők számára a 
két kőagyag ív után még egy 1 méteres egyenes 
kőagyag csőszakasz betervezését, és csak ezu-
tán épülhet a bekötés KG PVC-csőből.

Szintén a felvételek értékelésekor derült 
fény több esetben idő előtti csator-
nahasználatra, vagyis a felhasználók 
engedély nélkül rákötöttek a hálózatra. 
A kivitelező a tisztítóidom fogyasztó 
felőli oldalát KGM-toklezáróval látta el. 
Amennyiben a kamera felvétele ennek 
hiányát mutatta, az ingatlantulajdo-
nos kizárta magát a későbbi kedvez-
ményekből.

A csőanyag és a kivitelezési tech-
nológia hozadéka volt egy speciális 
hiba, amelyre szintén a kamerás felvé-
telek derítettek fényt. Ahol osztályo-
zott kavics volt a gerinccsatorna fekte-
téséhez ágyazóanyagként előírva, ott 

gyakori hiba volt, hogy a kőagyag cső illeszté-
seinél a kavicsszemek a tok és a simavég közé 
beszorultak, ezzel nem megengedett folyto-
nossági hiány keletkezett a „folyásfenékben”, 
és egyes esetekben infiltráció is jelentkezett 
ezeken a helyeken. A hibák kijavítására a költ-
séges nyílt árkos technológia helyett a kitaka-
rás nélküli csőbélelést alkalmazta a kivitelező 
az üzemeltető jóváhagyásával.

A leglátványosabb kivitelezési probléma 
a végleges helyreállítás után kialakult útsüly-
lyedés volt. A kamerás felvételek bizonyították, 
hogy nem a csatorna süllyedt meg. A hibát az 
ágyazati rétegrend hiányossága eredményezte, 
ugyanis az osztályozott kavicsréteg fölé nem 

építettek be geotextíliát, 
ezért a földvisszatöltés a 
kavicsszemek közé isza-
polódott, és az út meg-
süllyedt. A hiba kiküszö-
bölésére az ALFÖLDVÍZ 
a jövőbeli projekteknél a 
beruházók felé javaslat-
tal él, hogy ilyen réteg-
rend esetén tervezzék be 
a geotextíliát.

összegzés
A Békéscsaba Szennyvíz-
tisztításának és Csator-
názásának Fejlesztése 
elnevezésű beruházás 
legfontosabb célja, hogy 
minél szélesebb körben 
biztosítsa a szennyvíz-

elvezetést és -tisztítást a megyeszékhelyen. 
Korábban a csatornázatlan háztartások elszi-
várgó szennyvize a talaj, a talajvíz mellett az 
élővizeket is károsította, így közvetetten az itt 
élők egészségét is veszélyeztette. A beruházás 
során kiépülő új, korszerű csatornahálózatnak 
köszönhetően a szennyvíz többé nem károsítja 
a környezetet, hanem összegyűjtve a megújuló 
szennyvíztisztító telepre jut, ahonnan megfele-
lően megtisztítva kerül vissza a természetbe.

A fejlesztés eredményeként több mint 10 
ezer további békéscsabai háztartás csatlakoz-
hatott a város csatornahálózatához, így Békés-
csaba lakosságának már több mint 90 száza-
léka élvezheti a korszerű szennyvízelvezetés 
és -kezelés előnyeit. Az eddig csatornázatlan 
területek korszerű szennyvízelvezetésének 
kiépítése által hosszú távon az egész település 
zöldebb, tisz tább, élhetőbb lesz.

Az üzemeltető ALFÖLDVÍZ életében a KEOP- 
projekteket tekintve a békéscsabai volt az első 
és mindjárt igen jelentős méretű. A szolgáltató 
szakemberei rengeteg tapasztalatot szereztek a 
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Régi és új szerelvény



6 v í z m ű  p a n o r á m a  2 0 1 5 / 1ü z e m e l t e t ő k  s z e m é v e l

beruházás előkészítésében és a fej lesztés meg-
valósítása során, amit a jövőben kamatoztathat-
nak, ugyanis a szolgáltatási területen jelenleg 
szennyvízcsatornázással és -tisztítással érintett 
beruházás zajlik 45 településen, több mint 85 
milliárd forint értékben.

Összességében megállapítható, hogy 
mind a közmű tulajdonosának, közvetlenül az 
önkormányzatnak, az államnak, közvetetten 
az adófizető állampolgároknak, mind pedig 
az üzemeltetőnek fontos, hogy utóbbi aktívan 
részt vegyen valamennyi beruházásban.

A Vízmű Panoráma egy következő számá-
ban a beruházás második fázisát, a szenny-
víztisztító telep közel 4 milliárd forintos fel-
újítását mutatjuk be, szintén az üzemeltető 
szemszögéből. 

Addig az érdeklődők tekintsék meg a fel-
újítás kétesztendős munkálatairól készített 
rövidfilmet a szolgáltató www.alfoldviz.hu c. 
honlapján.

A filmet Salamon András, az ALFÖLDVÍZ 
Zrt. 1. sz. Területi Divíziójának műszakvezetője 
készítette. 

h i r d e t é s

VÍZMÉRŐ HITELESÍTÉS, JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS MESTERFOKON

A BÁCSVÍZ Zrt. vízmérő- és szivattyújavító üzeme több évtize-
des tapasztalattal, képzett szakemberekkel és modern esz-

közökkel áll partnerei rendelkezésére. Vállaljuk A-B-C 
pontosságú és MID-es (R80) vízmérők hitelesítését, 

szennyvízszivattyúk karbantartását és javítását rö-
vid határidővel! Szolgáltatásainkat folyamatosan 

fejlesztjük, ma már B-C pontossági osztályba 
sorolt DN 80-150-ig hidegvizes sarokvízmérők 
javítását, hitelesítését is készséggel végezzük.

BŐVEBB INFORMÁCIÓÉRT HÍVJON MINKET: 

+36 (76) 511 585
+36 (70) 333 11 66

6000 Kecskemét, Izsáki út 13.

Beépített szerelvények


