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növelésére. A jelenlegi megkülönböztető támogatási rendszer nem ösz-
tönöz hatékonyságjavításra. A cégvezetési tudatot alapvetően deformál-
ja a támogatási rendszer, amely arra késztet, hogy a már egyszer elnyert 
támogatást mint bázisértéket a cég megtartsa, növelje. Amennyiben a 
támogatás helyett az eredményérdekeltség lenne a motiváció, a cégve-
zetési tudat is igazodna a költségmegtakarítások keresésének elvéhez. 
Jelenleg azonban az ágazati szabályozás eljutott abba az állapotba, hogy 
egyszeri, jelentősebb támogatás nyújtása nélkül az állapotok normalizálá-
sa nem lehetséges. A támogatás célterületét a víziközmű-vagyonon felül 
ki kell terjeszteni a cégek működési támogatására is. A támogatásnak a 
rászorultság elve alapján kellene működnie, függetlenül a tulajdonosi 
minőségtől, hiszen akár állami, akár önkormányzati tulajdonról van szó, 
minden közösségi tulajdon, amihez a forrást a közösség tagjai biztosítják 
adójukon keresztül. Ezekről a javaslatokról tudjuk, hogy nem új keletűek, 
és nem frissen felfedezettek, sőt vannak még továbbiak is az ágazat tarso-
lyában. Az elmúlt években többször voltunk a remény azon állapotában, 
hogy már el is kezdődik a támogatás, aztán szembetaláltuk magunkat a 
változatlan valósággal. Ma sem hihetünk abban, hogy azonnali lépések 
lesznek, de a reményt nem lehet feladni. A magyar víziközmű-ágazat sze-
replőinek többsége nemcsak képzett, de elhivatott szakember, kipróbált 
szolgáltató is, és mindent megtesz akár erején felül is annak érdekében, 
hogy a felhasználók ne érezzék azt a válságot, amely beavatkozások nél-
kül rövidesen bekövetkezhet. 

A Nyírségvíz Zrt. működési területén közel öt éve kerültek átadásra a 
KEOP-projektek keretében épült szennyvízelvezető és -tisztító rendszerek, 
és jelenleg folynak a KEHOP által finanszírozott szennyvizes agglomerációk 
elemeinek kivitelezési munkái.
A fejlesztések a társaság teljes működési területét érintették. A két program 
keretében harminckilenc településen valósul meg csatornahálózat, ebből 
huszonhat településen eddig nem volt közműves szennyvízelvezetés.

ÚJ SZENNYVÍZELVEZETŐ 
ÉS -TISZTÍTÓ RENDSZE-
REK ÉLETKILÁTÁSAI A 
JELENLEGI DÍJMEGÁLLA-
PÍTÁS GYAKORLATÁNAK 
FENNMARADÁSA ESETÉN

kivonat Az elmúlt évtized európai uniós 
támogatásainak köszönhetően jelentős mér-
tékben fejlődött hazánkban – a víz- és szeny-
nyvízágazatban is – a közművek színvonala. A 
szennyvízágazatban elsősorban új csatorná-
zási rendszerek valósultak meg, zárva ezzel a 
hetvenes évek végétől kialakult közműollót. 
Az új művekre megállapított díjak viszont 
nem tartalmazzák a majdani rekonstrukciók-
hoz szükséges pótlási fedezetet. Írásomban a 
Nyírségvíz Zrt. területén elemzem a helyzetet, 
felvillantva a várható következményeket.

kulcsszavak beruházás; fejlesztés; 
rekonstrukció; forráshiány

MÉSZÁROS JÓZSEF Nyírségvíz Zrt., 
csatornázási ágazatvezető

Kevés fehér folt marad a működési területen
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A beruházások keretében épülő csatornahálózat hossza bekötővezeté-
kekkel együtt meghaladja az ezer kilométert, az új közterületi szennyví-
zátemelők száma meghaladja a négyszázat. A megépülő rendszereken a 
lehetséges bekötések több mint harmincháromezer ingatlant érintenek. A 
programok keretében hét új szennyvíztisztító telep épült, illetve tizenegy 
szennyvíztisztító telep bővítése-korszerűsítése valósul meg. A projektek 
megvalósítása után sikerült megfelelő minőségű, határidőben elkészült 
műveket átvenni. További eredmény, hogy a lehetőségek maximális ki-
használásával több nagy értékű, az üzemeltetéshez elengedhetetlenül 
szükséges gépet sikerült beszerezni. A fejlesztések összes költsége meg-
haladja a 44 milliárd forintot, volumene a korábban üzemeltetett rendszer 
műszaki tartalmát mintegy 30% mértékben emeli meg. 

Az új rendszereken elvezetett és megtisztított 
szennyvíz díjának megállapítása
Jelenleg a korábban nem nyújtott szolgáltatás tekintetében a szolgáltató 
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által hatósági határo-
zatban megállapított átmeneti díjat kell hogy alkalmazza. 

A Vksztv. hatályos rendelkezése értelmében az átmeneti díj visszame-
nőleges érvényesítésének kezdő időpontja nem korábbi, mint a Vksztv. 
2015. július 24. napján hatályba lépő módosításának napja, tehát a fej-
lesztések túlnyomó többségénél a díj megállapítása ennek a szabálynak 
az alkalmazásával történt, illetve történik.  A szolgáltató a Rezsitv. 4/C. § 
(1) bekezdés alapján a Vksztv. 2. § 15. pontjában meghatározott lakossági 
felhasználókkal szemben a Hivatal által hatósági határozatban meghatá-
rozott díjtételek legfeljebb 90%-át alkalmazhatja. A megállapított díj csak 
üzemeltetési és karbantartási költségeket tartalmaz, pótlási fedezet nem 
jelenik meg benne. A meglévő rendszereken az alkalmazott díj nem változ-
hat, nem érvényesíthető a kiegészítő-fejlesztő beruházások rekonstrukciós 
többletköltsége.

A jelenlegi díjak alkalmazásának várható hatásai 
a művek üzemeltetésére és élettartamára 
A megépült művek gravitációs és nyomott vezetékekből, szennyvízáteme-
lők és szennyvíztisztító telepek épületeiből, műtárgyaiból, gépészeti, erő-
sáramú, illetve irányítástechnikai berendezéseiből épülnek fel.

A társaságunk működési területén megvalósult fejlesztések költségössze-
tétele: (milliárd forint)

A díjakból hiányzó pótlási fedezet a különböző 
elemek működését eltérő módon érinti
Építmények, műtárgyak, vezetékek költségei
A tíz éven belül jelentkező rejtett hibák kijavítását a kivitelező felé szava-
tosság keretében lehet érvényesíteni. A fenti elemek rekonstrukciós igé-
nye várhatóan 50 év múlva kezdődik, és a rekonstrukciót feltételezhetően 
20 év alatt végre kell hajtani.  Hetvenéves időtávban a várható szennyvíz-
mennyiség a fejlesztett területen mintegy 140 millió m3, tehát a pótlási-
fedezet-igény fajlagosan 278 Ft/m3 lenne a műszaki átadás kezdetétől. 
Hetven év hosszú idő, ezalatt különböző konstrukciókban, különböző for-
rásokból lehet a jelentkező rekonstrukciós igényeket finanszírozni.

A csatornahálózat hosszának változása a projektek kapcsán (km)

A csatornahálózatra csatlakozott ingatlanok száma
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Projektenként az alábbi helyzetet és finanszírozási
igényt lehet felvázolni
• A KEOP-projektek befejezése a 2014–2015. évben történt meg.

A gépészeti és elektromos felújítási igények tömegesen a 2023. évben 
jelentkeznek. A beépített berendezések felújításának költségigénye 
jelen értéken 4,5 milliárd forint. A hátralevő idő négy év, tehát évente 
1,1 milliárd forint elkülönítése lenne szükséges. A KEOP által érintett 
26 település lakossága évente 1560 e m3 szennyvizet termel. Csak a 
gépészeti felújítás 705 Ft/m3 költséget igényelne, településenként 
átlagosan 42,3 millió forintot évente. Jelenleg a pótlási fedezet az új 
létesítményekre „0” Ft.

• A KEHOP-projektek befejezése a 2020. évben várható.
A gépészeti és elektromos felújítások igénye tömegesen várhatóan a 
2028. évben kezdődik. A beépített berendezések felújításának költsé-
gigénye jelen értéken 825 millió forint. A hátralevő nyolc évben évente 
103 millió forintnak a díjba történő beépítésére lenne szükség. A KE-
HOP által érintett 13 település lakossága várhatóan 414 e m3/év szeny-
nyvizet fog termelni. Csak a gépészeti és elektromos felújításra 249 Ft/
m3 összeget kellene beépíteni a díjba, ami településenként átlagosan 
7,9 millió forintot jelent évente! Várhatóan a pótlási fedezet az új léte-
sítményekre „0” Ft.

A várható idő a gépészeti rekonstrukciókra nem hosszú távú, sürgős meg-
oldáskeresés és beavatkozás nélkül a berendezések tönkremenetele rob-
banásszerűen fog bekövetkezni, ami a művek üzemeltetésének ellehetet-
lenülését vonhatja maga után.  

Gépészeti és elektromos berendezések költségei
A szennyvízelvezető és -tisztító rendszereken üzemelő gépészeti berende-
zéseknél egészen más a helyzet. Itt elsősorban a mechanikai tisztítóegy-
ségek, a levegőfúvók, az iszapvíztelenítő gépek és a szennyvízátemelő 
szivattyúk rekonstrukciós igénye válik egyre sürgetőbbé. A berendezések 
garanciális ideje átlagosan két év, az ezt követő tönkremenetelek költ-
ségvonzatát nem lehet a kivitelezőre áthárítani. A mechanikai tisztítás 
gépei; a rácsok és homokfogók tönkremenetele a jellemzően kén-hidro-
génnel terhelt közegben 5-7 év alatt bekövetkezik. A levegőfúvók felújítá-
sát átlagosan 20 ezer üzemóra után el kell végezni. A beépített fúvókat az 
üzemeltetők egyenletesen, váltva működtetik, így az üzemidejük egyszer-
re éri el a felújításhoz szükséges időt. Jellemzően ez az idő az átadást kö-
vető nyolcadik év. Az iszapvíztelenítő berendezések felújítása az üzemi 
körülmények függvénye, a tapasztalatok szerint 7-8 év üzemeltetés után 
esedékes. A szennyvízszivattyúk felújítási igénye szintén erősen függ az 
üzemeltetés körülményeitől, de átlagosan 8 év üzem után szükségessé vá-
lik a felújításuk.

Összességében megfogalmazható, hogy a gépészeti berendezések fel-
újítása átlagosan 8 év működés után válik elkerülhetetlenné. A KEOP-pro-
jektek a 2015. évben zárultak, a KEHOP-projektek a 2020. évben fejeződnek 
be. A projekten belül közel azonos évben kerültek, illetve kerülnek átadás-
ra a rendszerek.
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umot és foszfort (+500 mg/L, +50 mg/L rendre). Ilyen nagy mennyiségű 
tápanyag-koncentrációkkal már érdemes foglalkozni. Nyíregyháza I. 
szennyvíztelepén naponta legalább 10 kg foszfor nem kerül újrahaszno-
sításra az iszapcentrifugák technológiai szűrletvizéből. A regionális nagy 
szennyvíztelepeken, ahol iszaprothasztás-víztelenítés is folyik, a foszfor 
folyamatosan visszatérő „nyűg”. 

Ennek a problémahalmaznak a megoldásával nagy küzdelmek árán 
tudnak csak az üzemeltetők megbirkózni. A műtrágyagyártók élete sem 
egyszerű, hiszen a világpiacon apatitként jutnak hozzá a nyers foszfáthoz, 
amit különböző lépések során építenek be a termékekbe, mindaddig, 
amíg az rendelkezésre áll, még vagy 50 évig. 

Napjainkban a mezőgazdasági termelés elérte azt a szintet, hogy gyakor-
latilag azt és olyan mértékben termelünk, amit a kereskedelmi igények 
megkövetelnek. Az összes létező technológiai megoldás a rendelkezé-
sünkre áll ahhoz, hogy a kevésbé jó minőségű talajokat regenerálni tud-
juk. Jellemzően azonban mindig csak a legminimálisabb befektetést al-
kalmazzuk, maximalizálva ezzel a profitot. Az intenzív gazdálkodás okozta 
negatív hatások lényegesen később fognak jelentkezni a talajoknál.

A szennyvíztisztítás során történő foszforeltávolítás meghatározó 
lépés a befogadó vizek eutrofizációjának visszaszorításában. Azon tele-
peknél, ahol iszaprothasztást is végeznek, a végső víztelenítési fázisban 
keletkezett csurgalékvíz magas koncentrációban tartalmazhat ammóni-

MEZŐGAZDASÁGI TALAJERŐPÓTLÁS 
LEHETŐSÉGE TECHNOLÓGIAI 
ISZAPSZŰRLETVÍZBŐL

kivonat Az iszapszűrletvíz (más néven csurgalékvíz) magas koncentrációban tartalmaz foszfort, amit Ca segítségével 
képesek vagyunk megkötni. Ezzel csökkenthetjük a tisztításra visszavezetett csurgalékvíz terhelését. Előzetes vizsgá-
latok alapján a reakció nem igényel extra kondicionálást. A csurgalékvizet pehelymentesíteni kell, majd a megfelelő 
szuperszaturáció beállítása után a végfázisok fizikailag könnyen szeparálhatóak. A keletkezett Ca-termék a mező-
gazdaságban hasznos pH-javító szerepet tölthet be, hiszen az elsavanyodott talajok esetében a meszezés ismert és 
alkalmazott eljárás. A csurgalékvízből leválasztott foszfor pedig plusztápanyag-kijuttatást tesz lehetővé. Meglévő 
komposztok mellé bekeverve akár képes azok jótékony hatását tovább fokozni.

kulcsszavak talajjavítás, kalcium, foszfor, csurgalékvíz

VERES ZOLTÁN TIBOR Nyírségvíz Zrt., szennyvíz-technológiai csoportvezető
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