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1. Bevezetés
A szaghatás mellett a berothadás 
másik következménye lehet a le-
vegőbe kerülő kén-hidrogénnel 
összefüggésbe hozható korrózió, 
ami leginkább a csatornahálózat 
beton műtárgyait károsíthatja. 

A berothadás elkerülése érde-
kében a Magyarország települési 
szennyvízelvezetési és -tisztítási 
helyzetét nyilvántartó Település-
soros Jegyzékről és Tájékoztató 
Jegyzékről, valamint a szennyvízel-
vezetési agglomerációk lehatárolá-
sáról szóló 379/2015.(XII.8.) korm. 
rendelet [8] 1. sz. mellékletének 5. 
fejezete 3. pontjában előírja, hogy:

„A szennyvíz vezetékekben és 
átemelőkben való tartózkodási 
ideje: a) a hátrányos minőség-
változások elkerülése érdekében 
a nyers szennyvíz gravitációs és 
nyomóvezetékekben, valamint 
az átemelőkben történő együttes 
tartózkodási ideje, a szezonális és 
heti ingadozásokat figyelembe 
vevő napi átlagterhelése a 6 órát 
nem haladhatja meg. Amennyi-
ben a tartózkodási idő ezt az ér-
téket legfeljebb 30%-kal megha-
ladja, műszaki beavatkozásokkal 

– szagtalanító berendezés beépí-
tése kivételével – kell megelőzni 
a nem kívánt anaerob folyamatok 
bekövetkezését.”

OBJEKTÍV KéP A CSATORNA-
HÁLóZATI SZAGHATÁSRóL

A csatornahálózatok üzemeltetésének egyik 
kellemetlen jelensége az esetenként bűzhatássá 
erősödő szaghatás, ami a szennyvízben lévő 
szerves vegyületek anaerob biológiai bomlásából 
származó illékony szerves (pl. illósavak, 
merkaptánok) és szervetlen vegyületek (pl. kén-
hidrogén) kipárolgása miatt következik be.
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MEddIG MARAdHAT A SZENNyVÍZ A CSATORNÁBAN?

2.1 táblázat: Szennyvízben bűzhatást okozó főbb vegyületek [1, 3]

Sor-
szám Vegyület megnevezése Képlet Jellegzetes szag Bűzhatás küszöb-

értéke [ppm]

Mole-
kula-

tömeg

1. Allil-merkaptán CH2=CH-CH2-SH erős fokhagyma és kávé 0,00005 74,15

2. Amil-merkaptán CH3-(CH2)3-CH2-SH kellemetlen, bűzös 0,0003 104,22

3. Benzil-merkaptán C6H5-CH2-SH erőteljesen kellemetlen 0,00019 124,21

4. Krotil-merkaptán CH3-CH=CH-CH2-SH görényszag 0,000029 90,19

5. Dimetil-szulfid CH3-S-CH3 rothadt zöldség 0,0001 62,13

6. Etil-merkaptán CH3-CH2-SH rothadt káposzta 0,00019 62,10

7. Kén-hidrogén H2S kotlós tojás 0,00047 34,10

8. Metil-merkaptán CH3-SH rothadt káposzta 0,0011 48,10

9. Propil-merkaptán CH3-CH2-CH2-SH kellemetlen 0,000075 76,16

10. Kén-dioxid SO2 csípős, szúrós, irritáló 0,009 64,07

11. Tercbutil-merkaptán (CH3)3-C-SH kellemetlen, görényszag 0,00008 90,10

12. Tiokrezol CH3-C6H4- SH görényszag, avas 0,000062 124,21

13. Tiofenol C6H5-SH rothadt, fokhagyma 0,000062 110,18

14. Ammónia NH3 szúrós, irritáló 17 17,031

15. Szkatol (β-metil-indol) C9H9N émelyítő, ürülék 0,001 131,18

16. Indol C8H7N émelyítő, ürülék 0,0001 117,15

17. Metil-amin CH3-NH2 rothadt hal 4,7 31,06

18. Trimetil-amin (CH3)3-N csípős, halszagú 0,004 59,11
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Az illékony kénvegyületek kialakulását az úgynevezett szulfidciklus 
(lásd. 2.1 ábra) segítségével lehet bemutatni.

 
A szulfidciklus fő lépései a következők:
1. a szennyvízben lévő oldott szulfát redukciója szulfiddá; 
2. az oldott szulfidból képződő kén-hidrogén-gáz felszabadulása 
 a vezeték légterébe;
3. a légtérben lévő kén-hidrogén oxidációja kénsavvá;
4. a képződött kénsav oldódása a szennyvízben.

A fent leírt ciklusban még lehetséges egy vízfázisban lejátszódó szulfid-
oxidálási folyamat is, amikor a redukció alatt képződött szulfidion oldott 
oxigén vagy más oxigénforrás (pl. nitrátion) jelenlétében szulfáttá oxi-
dálódik. 

A szennyvizekben az oldható kénvegyületek közül a leggyakrab-
ban a szulfátion van jelen, amiből mikrobiológiai redukció során H2S 
is keletkezhet. A H2S-képződést a szennyvízvezetékekben kialakuló le-
rakódásokban elszaporodó anaerob szulfátredukáló baktériumok (pl. 
Desulfovibrio spp. és Desul-fotamaculum spp.) okozzák, amelyek szer-
ves szénvegyületek jelenlétében redukálják a szennyvízben található 
szulfátionokat: SO4

2- + szerves C ––> HCO3
- + H2S.

A folyamatban részt vevő szerves szénvegyületek jellemzően kis 
molekulatömegű, biológiailag könnyen bontható anyagok (alkoholok, 
piruvát, laktát, illósavak stb.), amelyek maguk is az üledékben lejátszódó 
anaerob fermentáció melléktermékei. 

A képződő H2S nagyobb része só (HS- vagy S2-) vagy szabad formá-
ban a vízben marad, de egy része a környező levegőbe kerül. A különféle 
szulfidformák arányát, és ezzel összefüggésben a kipárolgás mértékét 
elsősorban a víz-pH befolyásolja (lásd 2.2 ábra). 

Az ábrából látható, hogy a szabad kén-hidrogén már enyhén lúgos kö-
zegben (pH = 8-9) is megjelenik a szennyvízben. A szulfidion jelenléte 
pH<8 alatt megszűnik, illetve a disszociálatlan kén-hidrogén-képződés 
pH<6 érték alatt gyakorlatilag teljessé válik. 

A H2S levegőbe kerülését erősen befolyásolja a részt vevő közegek 
(víz és levegő) hőmérséklete, valamint a légtér áramlási viszonyai. A hő-
mérséklet növekedésével nő a mikrobiológiai folyamatok sebessége, és 
csökken a kén-hidrogén oldhatósága, vagyis nyáron nő a légtérbe kerül-
hető H2S mennyisége. 

A levegőbe kerülő kén-hidrogén-gáz egy vízgőzzel telített légtérbe 
kerül, amiből a víz és a H2S egy része a hidegebb felületeken (szeny-
nyvízvezeték felső része, aknák fala) kicsapódik (kondenzál), és ott 
egy vizes filmréteget képez. A nedves falfelületen idővel kialakul egy 
specifikus baktériumflóra, melyben meghatározó szerephez jutnak a 
 kén-hidrogént tápanyagként hasznosítani képes baktériumok. 

A fenti előírás ellenére a csatornarendszerek utóbbi két évtizedben ta-
pasztalt rohamos bővülése során számos esetben alakult ki olyan állapot, 
hogy a szennyvíz a képződéstől a szennyvíztisztító telepre való érkezésig 
lényegesen több időt töltött a csatornahálózatban, mint az előírt hat óra.

A szennyvíz tartózkodási ideje természetesen jelentős szereppel bír 
a szaghatást és betonkorróziót okozó vegyületek képződésében, de a 
valóságban nem feltétlenül tehető felelőssé az észlelt negatív hatások 
létrejöttéért. A jogszabályi korlátozás jelentősen csökkenti a viszonylag 
kis lakosságszámú, egymástól több kilométernyi távolságra lévő tele-
pülések agglomerációkba való tömörülésének lehetőségét. A tartózko-
dási időkorlát következtében sok olyan kis kapacitású szennyvíztisztító 
telepet kell/kellett építeni, amelynek gazdaságos és környezetvédelmi 
szempontból biztonságos (kockázatmentes) üzemeltetése egyszerűen 
nem biztosítható. 

A csatornahálózati szaghatás/korrózió jelenségének a jelenlegi sza-
bályozásnál részletesebb megismerése érdekében a MaVíz támogató 
közreműködése mellett a felsorolt víziközmű-szolgáltatókkal közösen 
megvizsgáltuk a DRV Zrt., a Pannon-Víz Zrt., az Észak-Zalai Víz és Csa-
tornamű Zrt. és a Soproni Vízmű Zrt. regionális csatornarendszereiben 
tapasztalható tényleges szennyvíztartózkodási idő–szaghatás/korrózió 
kapcsolatokat. A jelen tanulmány egy rövid elméleti áttekintés mellett 
ennek a vizsgálatnak az eredményeit foglalja össze.

2. A szaghatást kiváltó anyagok és képződésük
A szaghatást elsődlegesen és legkönnyebben indikálható formában (in-
dikátorvegyület) a kén-hidrogén (H2S) és más kéntartalmú szerves vegyü-
letek okozzák. Emellett bizonyos szaghatást okozhatnak a szennyvízből 
elszabaduló illékony nitrogén- (pl. aminok) és más szerves vegyületek is. 
Ez utóbbiak indikációja lényegesen nehezebb a kén-hidrogénnél, ezért 
a csatornahálózati szaghatás érzékelése leginkább a kén-hidrogén-kon-
centráció mérésével, esetleg olfaktometriásan történik.

A települési szennyvíz igen gazdag szerves szennyező anyagokban, 
melyek egy része (jellemzően több mint 90-95%-a) biológiailag bontha-
tó vegyület, amely a vízben mindig megtalálható mikroorganizmusok 
hatására kisebb molekulákká bomlik. A bomlástermékek egy része illé-
kony és kellemetlen szagú anyag. A bűzhatást kiváltó főbb vegyületek 
és jellemző tulajdonságaik a 2.1 táblázat szerint foglalhatók össze. A 
szaghatás küszöbértékét tekintve megállapítható, hogy a kén-hidrogén 
és egyes merkaptánok már igen kicsi, 10-4-10-5 ppm koncentrációban 
bűzhatást váltanak ki. A nitrogént tartalmazó vegyületek bűzhatása az 
indol és szkatol kivételével jóval mérsékeltebb.

2.1 ábra: Szulfidciklus kialakulása a szennyvízcsatorna-vezetékekben 

2.2 ábra: A szulfid (S2-), biszulfid (SH-) és kén-hidrogén (H2S) egyensúlyi 
koncentrációjának változása a pH függvényében
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A bűzhatás mértékének tárgyilagos értékelése azért ütközik nehéz-
ségbe, mert egyrészt ennek érzékelése általában nehezen objektivizál-
ható, inkább szubjektív folyamat, és nagyban függ a szennyvízgyűjtő 
rendszerre csatlakozó lakosság ingerküszöbétől. A szubjektivitás elfoga-
dása mellett az adatgyűjtés során 0 – 1 – 2 értékekkel minősítettük az 
egyes szakaszokon észlelt szaghatást, ahol

• „0” érték a szagmentességet; 
• „1” érték a mérsékelt szaghatást (még nincs lakossági panasz), míg 
• „2” az erőteljes bűzhatást jelenti. 

Mivel a szaghatás általában nyáron, magasabb szennyvízhőmérséklet-
nél erőteljesebb, ezért külön értékeltük a nyári (hőmérséklet 15–25°C) 
és téli (hőmérséklet 8–15°C) tapasztalatokat. 

Az adatgyűjtés, mint a szaghatást közvetve indikáló paraméterre, 
kitért a betonkorrózióra is. Ennek a főleg az átemelőaknákon tapasztal-
ható mértékét a szaghatáshoz hasonlóan 0 – 1 – 2 értékkel osztályoz-
tunk. A korróziómentes hálózatszakaszok „0”, az enyhe betonkorróziót 
mutató szakaszok „1”, míg az erőteljesen korrodáltak „2”-es minősítést 
kaptak.  

3.2. Az adatok statisztikai feldolgozása
A 3.1 fejezetben leírt módszer szerint gyűjtött adatok statisztikai feldol-
gozása során 12-féle értékelő grafikont készítettünk, amelyből itt csak a 
hét legszemléletesebbet mutatjuk be:

• a vizsgált hálózatszakaszok téli szaghatás szerinti eloszlása 
 (3.1/a ábra);
• a vizsgált hálózatszakaszok nyári szaghatás szerinti eloszlása 
 (3.1/b ábra);
• a vizsgált hálózatszakaszok téli szaghatás és tartózkodási idő 
 szerinti eloszlása (3.2 ábra) és az adott tartózkodási időn belül 
 az adatok százalékos aránya (3.3 ábra);
• a télen szagmentes hálózatszakaszok eloszlása tartózkodási 
 idő függvényében; 
• a télen enyhe szaghatást mutató hálózatszakaszok eloszlása 
 tartózkodási idő függvényében;
• a télen erőteljes szaghatással bíró hálózatszakaszok eloszlása 
 tartózkodási idő függvényében; 
• a vizsgált hálózatszakaszok nyári szaghatás és tartózkodási idő 
 szerinti eloszlása (3.4 ábra) és az adott tartózkodási időn belül 
 az adatok százalékos aránya (3.5 ábra);
• a nyáron szagmentes hálózatszakaszok eloszlása tartózkodási 
 idő függvényében; 
• a nyáron enyhe szaghatást mutató hálózatszakaszok eloszlása 
 tartózkodási idő függvényében; 
• a nyáron erőteljes szaghatással bíró hálózatszakaszok eloszlása 
 tartózkodási idő függvényében; 
• a vizsgált hálózatszakaszok betonkorrózió és tartózkodási idő 
 szerinti eloszlása (3.6 ábra);
• a betonkorrózió-mentes hálózatszakaszok eloszlása tartózkodási
 idő függvényében;
• az enyhe betonkorróziót mutató hálózatszakaszok eloszlása 
 tartózkodási idő függvényében; 
• erőteljes betonkorrózióval bíró hálózatszakaszok eloszlása a 
 tartózkodási idő függvényében.

A lejátszódó folyamatok megvalósulásának egyszerűsített modelljét 
a 2.3 ábra szemlélteti. 

3. Adatgyűjtés és az adatok statisztikai
feldolgozása
3.1. Adatgyűjtési elvek
A csatornahálózati szaghatás és korrózió értékeléséhez négy síkvidéki, 
illetve részben enyhén dombos földrajzi adottságokkal rendelkező kö-
zép- és nyugat-magyarországi víziközmű-szolgáltató által üzemeltetett, 
összesen 286 db csatornahálózat adatait értékeltük. A vizsgált csatorna-
hálózatok szolgáltatónkénti eloszlása a következő volt:

• DRV Zrt. 104 db
• Pannon-Víz Zrt. 87 db
• Észak-Zalai Víz és Csatornamű Zrt. 29 db
• Soproni Vízmű Zrt. 66 db

A vizsgálat során arra próbáltunk választ kapni, hogy a meglévő, 
több-kevesebb ideje üzemelő szennyvízgyűjtő és -elvezető rendszerek-
nél egyrészt mennyire hangsúlyosan jelenik meg a kellemetlen szag-
hatás és betonkorrózió, másrészt a tartózkodási idő mennyire hozható 
összefüggésbe a megfigyelt szaghatással és betonkorrózióval.

A vizsgált kistérségi szennyvízgyűjtő és -elvezető rendszereket al-
kotó, gravitációs és nyomott szakaszokból álló regionális rendszerek 
értékeléséhez a gravitációs csatornahálózatok esetén a jellemző leg-
hosszabb, azaz a befogadó átemelőtől (esetenként a szennyvíztisztító 
teleptől) legtávolabb eső ponttól számított jellemző távolság és 0,2–0,7 
m/s sebességintervallum figyelembevételével számoltunk a tartózko-
dási időt. Az átemelőkhöz csatlakozó nyomóvezetékek tekintetében a 
vezeték térfogata volt a számítás alapadata. 

Köztudott, hogy főként kis településeken, illetve kertvárosjellegű 
beépítéseknél a kommunális szennyvíz képződése az éjszakai órákban, 
jellemzően 23:00 órától hajnali 4:30–6:00 óráig a legkisebb. Ebben az 
éjszakai 6-7 órás időtartamban jellemzően a napi szennyvízmennyiség-
nek csak kb. 10-15%-a képződik. Ha tehát egy nyomóvezeték térfogata 
nagyobb vagy egyenlő, mint a napi szennyvízmennyiség 15%-a, joggal 
feltételezhető, hogy az esti órákban keletkező szennyvíz mintegy 6-7 
órás késéssel jut ki a nyomóvezetékből, azaz eleve a nyomóvezetékbe-
li tartózkodási idő meghaladja a 6 órát. Ebben a megközelítésben egy 
hosszabb, több egymást követő gravitációs szakasz–átemelő–nyomó-
vezeték hármasból felépülő rendszerben akár több tíz órás tartózkodási 
idő is kialakulhat. 

2.3 ábra: A kén-hidrogén-képződés és -átalakulás csatornahálózati folyamatai
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23,1% 12 óránál és 37,1% 16 óránál. Ennek ellenére a 16 órás tartóz-
kodásiidő-tartományig szükséges beavatkozást igénylő esetek száma 
télen csak 2 db, nyáron pedig 6 db.

• Egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy a szakirodalomban leírtakkal 

 3.1/a és b ábrák: A vizsgált hálózatszakaszok szaghatás 
szerinti téli és nyári eloszlása

Enyhe 
szaghatás 
(1): 42 db

Enyhe 
szaghatás 
(1): 85 db

Szagmentes 
(0): 235 db

Szagmentes 
(0): 170 db

Erős
szaghatás: 
9 db

Erős
szaghatás 
(2): 30 db

Összes hálózat szakasz
– Téli elosztás

Összes hálózat szakasz
– Nyári elosztás

3.2 ábra: A vizsgált hálózatszakaszok szaghatás és tartózkodási 
idő szerinti téli eloszlása

3.3 ábra: A téli tartózkodási időkön belül az adatok százalékos aránya

3.4 ábra: A vizsgált hálózatszakaszok szaghatás és tartózkodási
idő szerinti nyári eloszlása

3.5 ábra: A téli tartózkodási időkön belül az adatok százalékos aránya

3.6 ábra: A vizsgált hálózatszakaszok betonkorrózió és tartózkodási
idő szerinti eloszlása

4. Következtetések 
Az adatok feldolgozása eredményeként nyert grafikonokból megállapít-
ható, hogy:
• A valós tartózkodási idők lényegesen nagyobbak, mint az előírt tar-

tózkodási idő. A téli adatok között csak 4,8%-ot képviselnek a 8 órá-
nál, 21,8%-ot a 12 óránál és 35,8%-ot a 16 óránál kisebb tartózkodási 
idők. Ugyanezek a viszonyszámok nyáron a következők: 4,9% 8 óránál, 
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megegyezően télen kisebb arányban érzékelhető szaghatás, mint a 
nyári időszakban; télen gyakorlatilag egyetlen vizsgált rendszer ese-
tében sem volt beavatkozásra szükség (lásd. 3.2 ábra), illetve nyáron 
lényegesen megnő a szaghatás által érintett csatornaszakaszok szá-
ma. Az adott tartózkodási időhöz tartozó eseteken belül a beavat-
kozást igénylő, az érzékelhető szaghatású és a szaghatásmentes 
szakaszok közötti arányok a tartózkodási idő függvényében eltolód-
nak. Télen (3.3 ábra) és nyáron (3.5 ábra) egyaránt kimutatható a be-
avatkozást igénylő és nem igénylő adatok arányának a tartózkodási 
időtől függő növekedése. Ezen belül fontos hangsúlyozni, hogy a be-
avatkozást igénylő esetek száma random módon, de a beavatkozást 
nem igénylőknél mégis lényegesen kisebb mértékben változik, ami 
a hatás minősítésének a szubjektív jellegét is indikálja. 
– Télen a szaghatásos esetek összesített aránya úgy nő, hogy 24–

28 órás tartózkodási időnél éri el a 33–35%-ot, míg ugyanezek 
az arányok nyáron már 50–55%-ot képviselnek. Fontos itt megje-
gyezni, hogy az értékelésnek ez a módja kicsit megtévesztő, mert 
a nagy tartózkodási idejű adatok száma lényegesen alacsonyabb, 
mint a kisebb tartózkodási idejű adatoké.

– A 28 óránál nagyobb tartózkodási idejű adatok esetében az ada-
tok értékelése már nem pontos, mivel abban a tartományban 
kevés értékelhető adat állt rendelkezésre.

• A szagmentes, enyhe és erőteljes szaghatású szakaszok számított 
tartózkodási idejének téli átlaga 19–4 óra között mozog, míg nyáron 
ez az átlag 19–21 óra között van. Ezek az adatok azt mutatják, hogy 
nem lehet egyértelmű összefüggést felfedezni a tartózkodási idő és 
a szaghatás megjelenése között;

• A szaghatást és tartózkodási időt tartalmazó eloszlásoknál a legtöbb 
adat a 12–40 óra közötti tartományban volt. Télen a tartózkodási idő 
emelkedésével nem észlelhető a szaghatást felmutató szakaszok szá-
mának látványos emelkedése. Ez az emelkedés nyáron erőteljesebb, 
a 24 órás tartózkodási időnél a szagmentes szakaszok száma kisebb, 
mint az enyhe és erőteljes szaghatású szakaszok együttes száma. A 
32–36 órás tartózkodási időnél a szagmentes szakaszok száma már 
csak mintegy 1/3-át teszi ki az összes adatnak;

• A betonkorróziós szakaszok számított tartózkodási idejének az átla-
ga 18-19 óra lett;

• A betonkorrózió azonban már 8 órás tartózkodási időnél is 39%-os 
arányt képvisel, ami a tartózkodási idő növekedésével tovább nő, 16 
óránál az arány már 59% (lásd 3.6 ábra).

• A vizsgált közműszolgáltatók közléséből az is kiderül, hogy a szagha-
tás gyakorisága és intenzitása erőteljesen fokozódik azon hálózatok 
esetében, ahol kis házi szennyvízátemelőkből is kerül szennyvíz a 
csatornába. Ez annak tulajdonítható, hogy a szennyvíz már a közcsa-
tornába való bejutás előtt berothad, a berothadt szennyvíz pedig be-
oltja az egyébként normálisan működő közterületi szennyvízgyűjtő 
hálózatot.

A fenti elemzés adatai alapján a 6 vagy 6 + 1,8 órás, általánosan előírt 
tartózkodásiidő-kritériumnak nem fedezhető fel semmiféle specifikus 
igazsága. Egészen nagy tartózkodási időknél is vannak még szag- és 
korróziómenetesen üzemelő csatornahálózatok, és kis tartózkodási 
időknél (4 óra) is találtunk bűzhatással járó gyűjtőcsatornákat. Nem 
vitatva azt, hogy a bűzhatás kialakulása általában összefügg a szenny-
víz csatornahálózati tartózkodási idejével (valamint a szennyvíz szeny-
nyezőanyag-tartalmával és a víz hőmérsékletével), a kérdés lényegesen 
komplexebb annál, hogy azt egy olyan paraméter megadásával orvosol-
juk, amit nem lehet ténylegesen betartani. 

5. Ajánlások
Az előzőekben összefoglalt következtetések alapján, összhangban a vi-
lág többi országának gyakorlatával célszerűnek tartjuk a szennyvízgyűj-
tő és -elvezető hálózatokra megállapított 6 órás (illetve max. 7,8 órás) 
tartózkodásiidő-előírás megszüntetését. A valós történéseket elfedő 
tartózkodásiidő-kritérium helyett a korróziós károk kivédésének (felü-
letkezelés, műanyag bevonati rendszer stb.), valamint a szaghatás elleni 
technológiai védelem kiépítésének szükségességét kellene hangsúlyoz-
ni, ahol a csatornahálózat valós egyedi vonatkozásait (pl. a hálózat távoli 
pontján lévő berothadó kisátemelőket és más, nagy tartózkodási idejű 
tárolókat) figyelembe véve kellene a beavatkozást előírni. 

Továbbá a külföldi tapasztalatokra hivatkozva ajánlatos lenne egy 
hazai szakmai szervezetek által kidolgozott és víziközmű-szolgáltatók 
által elfogadott ágazati műszaki irányelv elfogadása. Az irányelv ajánlá-
sokat tartalmazna a szennyvízgyűjtő és -elvezető hálózatokon megjele-
nő szaghatás és betonkorrózió megelőzésére, csökkentésére és kezelé-
sére úgy a tervezés és kivitelezés, mint az üzemeltetés során. 

A csatornahálózati tartózkodási idővel nem kellene ilyen mereven gátat 
szabni szennyvízelvezetési agglomerációk kialakításának. Azok ugyanis 
helyesen csak a szennyvíztisztító telepet is magában foglaló beruházási és 
üzemeltetési költségekre, valamint a minden időben megbízható tisztítás-
ra és a lakosságot nem irritáló szagmentes szennyvízelvezetés-együttesre 
optimalizálhatók. A szennyvízelvezetési agglomerációk kialakítása során a 
tartózkodási idő helyett a fő szempont az elvárható legjobb társadalmi és a 
legkedvezőbb gazdasági feltételek biztosítása kell, hogy legyen.

A fenti kritériumok együttes figyelembevétele mellett természe-
tesen nem jöhetnének létre a szaghatás és az átemelési költségek 
szempontjából kezelhetetlen óriás csatornahálózati agglomerációk, de 
ugyanígy nem lenne reális a megbízhatatlan és drága üzemeltethető-
ségű, kis kapacitású szennyvíztisztító telepek létrehozása sem.

Az optimalizálás kiindulási kritériuma a jó helyre telepített (lehetőleg 
a csatornahálózat centrumába és a tisztított szennyvíz befogadójának kö-
zelébe, akár úgy, hogy a szagmentesen továbbítható tisztított szennyvi-
zet nyomócsövön keresztül kelljen a befogadóba táplálni) és minimálisan 
több száz m3/d kapacitású szennyvíztisztító telep kialakíthatósága, amely-
hez tartozóan olyan hálózatot kellene kiépíteni, amelyben 
• a szennyvíz esetleges berothadását megakadályozó vegyszeradago-

lási, levegős nyomócsőkifújási, aknaátszellőztetési stb. rendszerek 
már a beruházás során megépülnek;

• a beruházáskor elkészítendő műszaki védelem miatt minimális lehe-
tősége lenne a kén-hidrogén-korrózió kialakulásának; 

• biztosítva lenne, hogy a szaghatást és a korróziót kiváltó, a berotha-
dási folyamatokat elősegítő hálózati „beoltóhelyek” (pl.: nagyon nagy 
tartózkodási idejű kisátemelők, csak ritkán ürített pangó vizes terek 
stb.) lehetőleg ne legyenek a csatornahálózathoz kapcsolva, és 

• ne számítson eleve hibának (csak minimális beruházási többletet 
igényelne) a random módon jelentkező csapadékterhelés figyelem-
bevétele az elválasztott rendszerű hálózatoknál (tudatosan tervezett 
mennyiségű csapadékvíz-fogadás, -továbbítás és -kezelés, valamint 
havária jellegű csapadék esetén gyakorlati megoldásként újból re-
alitásként kellene kezelni a hálózati híg szennyvíz leválasztásának 
lehetőségét).
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FFeellaaddaattaa  

– Energia fogyasztás kontrollja 
– Költségek számítása 
– Költségek felosztása költséghelyekre 
– Költségek feladása a vállalatirányítási rendszer (SAP, Libra, Forrás SQL stb.) felé  
– Fogyasztási és költség adatok elemzése – más alrendszerek (pl. Termelés, Labor, 

Munkalap) adataival közösen 
 

 
 
JJeelllleemmzzőőkk  

– Energiahordozók és energiaszolgáltatók nyilvántartása 
– Díjszabások, tarifák és adók (energiaadó, ÁFA stb.) idősoros nyilvántartása 
– Fogyasztási helyek nyilvántartása 
– Szerződések és szerződött mennyiségek idősoros nyilvántartása 
– Fogyasztói számlák rögzítése és ellenőrzése, számlareklamációk kezelése 
– Elektronikus úton érkező számlák betöltése 
– Saját mérőleolvasások adatainak rögzítése 
– Mérők cseréinek kezelése 
– Költséghelyek fogadása a vállalatirányítási rendszertől 
– Továbbadott energia számlázásának támogatása 
– Teljes körű térinformatikai támogatás, tematikus térképek készítése 




