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korábban továbbított „szennyvízmennyiség” a szennyvíztelepig további 5 
átemelőn utazott keresztül. A be nem szállított mennyiséggel csökkent a 
szennyvíztisztító telep hidraulikai terhelése, valamint a lecsökkent szivaty-
tyú-üzemidők okán növekedett a szivattyúk várható élettartama is.

Összefoglalás, avagy „van még mit tenni”
Összefoglalva az eddig elért eredményeinket, az idegenvizek bejutásának 
feltárása és csökkentése érdekében végzett tevékenység napi gyakorlat-
ba történő integrálásának folyamatát első körben a Balaton és Velencei-tó 
térségében végeztük el, és középtávon a teljes szolgáltatási területre sze-
retnénk kiterjeszteni. 

Az elmúlt években a tárgyi témában végzett vizsgálatok alapján meg-
állapítható, hogy a vizsgált térségben a helyi adottságok – mint nagy ta-
vaink közelsége, a környezetükben üzemelő hálózataink kora, továbbá az 
egyre gyakoribb szélsőséges csapadékesemények kialakulása – a közvet-
len parti zónában az idegenvizek arányát érdemben befolyásolják.

A Balaton déli partján kijelölt mintaterületen 2015. április 1-től 2015. 
augusztus 31-ig végzett méréssorozat eredményeként megállapítottuk az 
idegenvíz nagyságrendi arányát. Ennek keretében a vizsgált átemelő öb-

Valamennyi hazai víziközmű-szolgáltatót sújtják a helytelen fel-
használói magatartás okozta problémák, amelyek közé tartozik a csapa-
dékvíz-elvezetés szabályainak be nem tartása is [58/2013. (II. 27.) Korm. 
rendelet 85. § (5) bek.]. A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. üzemeltetési 
területén nagyobb esőzések alkalmával a szennyvízhálózatra és a szeny-
nyvíztisztító telepekre többletterhelést jelent az illegálisan bevezetésre 
kerülő csapadékvíz. A szennyvízhálózatba szabálytalanul bejuttatott 
csapadékvíz a szennyvízátemelők hidraulikai túlterhelése miatt közterü-

lözetének szennyvízforgalmával egy időben 
az érintett felhasználói kör vízfogyasztását 
is mértük, párhuzamosan a területen hulló 
csapadék mennyiségével és intenzitásával, 
valamint a talajvíz mindenkori szintjét szig-
nifikánsan befolyásoló Balaton-vízállással. 

A rendelkezésre álló adatok vizsgálatát 
követően kiderült, hogy a közvetlen vízpar-
ti és a geodéziailag azzal egy magasságban 
lévő körzetek szennyvízforgalmát nagymér-

tékben befolyásolja a Balaton mindenkori vízállása, ami a szennyvízbekö-
tő vezetékeken keresztül folyamatosan beszivárogva folyamatos infiltrá-
ciót jelent. 

A csapadékesemények ugyanakkor nem jelentkeznek azonnali magas 
vízhozamokat generálva, hanem a mennyiségüktől függően, jellemzően 
az 5 mm-nél nagyobb mennyiségek esetén a talajon keresztül beszivárog-
va fokozatosan 2–5 nap lefutási idővel infiltrálnak a hálózatba a szennyvíz-
bekötő vezetékeken keresztül. Az ivóvízhálózati mérések eredményeiből 
megállapítható, hogy a Balaton szabályozási szintje fölötti vízállások mel-
lett a mintaterületen az infiltrációs mennyiség
• csapadékmentes időben az elfogyasztott vízmennyiség duplája; 
• csapadékos időben a csapadék mennyiségétől és intenzitásától függő-

en az elfogyasztott vízmennyiség három-négyszerese; 
• csapadékos idő, erős északi szél, valamint a mérés során tapasztalható 

magas Balaton-vízállás együttállása esetén meghaladta az elfogyasz-
tott vízmennyiség tízszeresét is.

Az eredmények és tapasztalatok alapján egyre indokoltabb a vizsgálatok 
széles körben történő kiterjesztése, a szükséges erőforrások hozzárende-
lése a rendszerek üzembiztonságának fenntarthatósága érdekében.

leti szennyvízkiöntést és vagyoni károkat okoz. A szennyvíztisztító telepre 
érkező csapadékvíz-terheltség a szennyvíztisztítási folyamatban olyan 
mértékű többletet jelent, amely a tisztítás technológiai hatásfokát ve-
szélyezteti (biológia kimosódása). Ezen hatások csökkentése érdekében 
társaságunk 2017-ben intézkedéseket tett, és egy különálló munkacso-
portot hozott létre, melynek kizárólagos feladata az idegen vizek szenny-
vízcsatorna-hálózatba kerülésének felderítése. Felderítési eljárásnak több 
víziközmű-szolgáltató által is alkalmazott megoldást, az úgynevezett füs-

10. kép: Szivattyúkapcsolási számok és üzemidők – 
javítás előtt

11. kép: Szivattyúkapcsolási számok és üzemidők – 
javítás után

A SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZEREKET TERHELŐ 
ILLEGÁLIS CSAPADÉKBEVEZETÉSEK FELDERÍTÉSÉNEK 
TAPASZTALATAI A DMRV ZRT.-NÉL

kivonat Az elmúlt években ugrásszerűen megnőtt az olyan panaszügyek száma – mind önkormányzati, mind lakos-
sági részről –, amelyek a szélsőséges nyári záporok során előforduló átemelőkiöntések, illetve magánterület-elöntések 
miatt keletkeznek. Ezen esetek döntő többségben az elválasztott rendszerű szennyvízcsatornába vezetett illegális 
csapadékvíz-bekötések miatt fordultak elő. Az illegális csapadékvíz-bevezetés rendszeres, tervszerű ellenőrzését 2017 
tavasza óta végzi társaságunk egy erre a célra létrehozott, önálló csapat foglalkoztatásával. A cikkben bemutatjuk 
a bevezetett teljes folyamatot a kiértesítéstől a visszaellenőrzésekig, az eddig elért eredményeket, tapasztalatokat, 
gazdaságossági számításainkat.

kulcsszavak illegális csapadékvíz-bevezetés, hidraulikai túlterhelés, üzemeltetési többletköltség, bekötés-ellenőrzés

SZABÓ GÁBOR DMRV Zrt., osztályvezető
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töléses módszert választottuk, amely során a füstgenerátor füstöt juttat a 
szennyvíztörzshálózatba. A füst a közterületi aknák fedlapjain kívül azon 
ingatlanokon belül is megjelenik, ahol a csapadékvíz-elvezető rendszer 
összeköttetésben áll a szennyvízhálózattal. 

Rövid távú célunk, hogy az illegális csapadékvíz-bevezetések meg-
szüntetése megtörténjen, ezáltal a bejuttatott csapadékvíz szállításával és 
tisztításával generált költségeket csökkentsük. A hosszú távú célunk pe-
dig, hogy a fogyasztók szemléletében, hozzáállásában változást érjünk el.

A folyamat kialakítása
A szabálytalan közműhasználat megszüntetése érdekében megalakítot-
tuk felderítőcsapatunkat, amely négy fő humánerőforrást, gépjárművet 
és füstgenerátort igényelt. A törvénytelen bevezetések felkutatására és 
megszüntetésére munkafolyamatot dolgoztunk ki, amely több fázisból áll. 

Az előkészítő munkák során ütemterv készül, azaz meghatározásra 
kerül a vizsgálat alá kerülő települések listája és az időpontok. Ezt köve-
tően tájékoztató anyagot juttatunk el a lakosság, az önkormányzatok és 
a helyi média részére. A munka elengedhetetlen részét képezi a megfe-
lelő térképi állomány az ingatlanok és az elvezetőhálózat beazonosítása 
érdekében. 

A terepi munkavégzés során fényképpel ellátott jegyzőkönyv készül, 
amely bizonyító erővel bír a felhasználó és társaságunk számára is arról, 
hogy az adott ingatlanon szabálytalan közműhasználat folyik. A helyszíni 
ellenőrzés alkalmával feljegyzésre kerülnek azon ingatlanok is, amelyeken 
füstölés nem tapasztalható, az ereszcsatorna kialakítása azonban gyanús, 
vagy földbe fektetett víznyelők (garázslehajtók) találhatók az ingatlanon 
belül. Az utómunka során a jegyzőkönyvek birtokában a nyilvántartá-
sunkban szereplő felhasználókat felszólítjuk (térti vevényes levélben) a 
jogszabályellenes állapot megszüntetésére szankció nélkül, amire 30 nap 
áll rendelkezésére bejelentési kötelezettséggel. A határidő leteltét, ill. a 
bejelentést követően visszaellenőrzésre kerül az ingatlan: ha a korábban 
felszólított felhasználók esetében továbbra is fennáll a szabálytalan köz-
műhasználat, akkor az üzletszabályzatunk értelmében második körös 
felszólítás következik (szintén térti vevénnyel), és kötbér (50.000 Ft) kerül 
kivetésre. Ha ezt követően a csapadékvíz bevezetése továbbra is megtör-
ténik, akkor társaságunk jogi osztálya nem peres, majd peres eljárást indít. 
Eddigi tapasztalataink alapján a nem peres eljárás általában már ered-
ményre vezet, peres eljárást eddig nem kellett indítanunk.

A felderítés eredményei
Társaságunk jelenleg 96 település szennyvízelvezető és -tisztító rendsze-
rét üzemelteti. Az illegális csapadékvíz-bevezetések felderítésére és meg-
szüntetésére létrehozott munkacsoport 2017. április és 2019. március 
hó között összesen 72 db településen végezte el a füstöléses vizsgálatot, 
amely eljárás révén 1174 db szabálytalan közműhasználatról lett tudomá-
sunk, és 114 db kötbér kiküldésére került sor. 

Illegálisan bevezetett csapadékvíz-mennyiség
A megszüntetett szabálytalanságok számából becsült megtakarításikölt-
ség-számítás készült a 2017. és 2018. teljes évre vonatkoztatva.

A számítás tényezői:
• Lekötött ingatlanok száma (L)
• Éves csapadékmennyiség (C) 
• 500 m2 átlagos burkolt felület (F)
• a 2017. és 2018. évekre vonatkoztatott 1 m3 szennyvíz megtisztítási 

költségének 70%-a (T)
Az éves csapadékmennyiség a 2017. és 2018. év éves csapadékössze-

géből került meghatározásra településenként. 2017. évben 623–690 mm, 

míg 2018. évben 540–651 mm közötti csapadék hullott az üzemeltetési 
területen, ami az országos átlaghoz viszonyítva középmennyiségnek felel 
meg. Az üzemeltetési terület gazdasági, természeti és lakossági differen-
ciáltsága miatt az ingatlanok burkolt felületét egységesen kezeljük, azaz 
átlagosan 500 m2 nagyságú felületről érkező csapadékkal számolunk sza-
bálytalanságonként.

A szennyvízhálózatba jutó csapadékvíz mennyiségét települési bon-
tásban megbecsültük a lekötött ingatlanok száma, a burkolt felület és az 
éves csapadékmennyiség szorzata által [L*F*(C/1000)].

Költségek meghatározása, 
a számítási módszer bemutatása
A szabálytalan csapadékvíz-bevezetések felderítésének hatékonysága 
előzetes kiértékelésre került költségszempontok alapján. Tekintettel arra, 
hogy a 96 település kétharmadán végeztük el a füstöléses vizsgálatot, így 
egyelőre csak a szennyvíztisztító telepeket ért terhelés csökkentésével 
számoltunk. A szennyvízátemelőket érő többletterhelés miatti energi-
anövekedést a komplex füstölési eljárást követően fogjuk csak vizsgálni 
a következő módszerrel: a fent bemutatott számítási módszer alapján a 
szabálytalan közműhasználatok becsült csapadékmennyiségét utcai bon-
tásban el kell készíteni, ezáltal meghatározásra kerül a közterületi szennyví-
zátemelő szennyvízöblözetét érő többletterhelés. A szennyvízátemelőben 
üzemelő szivattyú paraméterei alapján kiszámolhatóvá válik, hogy a csa-
padékvíz-terhelés következtében mennyivel több üzemórával kellett vol-
na üzemeltetni a szivattyút, tehát mennyivel nagyobb energiafelhasználás 
történt volna a lekötések elmaradása esetén. Néhány esetben a szennyvíz 
egy közterületi szennyvízátemelővel kerül továbbjuttatásra, de a regioná-
lis kialakítás miatt vannak települések, ahol a szennyvíz akár 10-15 db köz-
területi szennyvízátemelőn keresztül halad a szennyvíztisztító telepig. Mi-
vel a szennyvízátemelők a szennyvízhálózatra felfűzve helyezkednek el, így 
a települési, illetve a szennyvízrendszer végátemelőjét hatványozottabban 
terheli a csapadékvíz. Az üzemeltetési terület teljes körű füstölési vizsgála-
tát követően meghatározhatóvá válik a közel 520 db közterületi szennyví-
zátemelő energiamegtakarítása, ill. a kiöntések utáni fertőtlenítési munkák 
költségvonzata. Ezekkel jelenleg nem számoltunk, ez a közeljövő feladata.

Az üzemeltetési területünkön harminc szennyvíztisztító telep mű-
ködik. Az elsődleges hatékonysági vizsgálat során annak a 21 db szeny-
nyvíztisztító telepnek a költségcsökkentését vettük figyelembe, ahova a 
72 település szennyvize kerül megtisztításra. A szennyvíztisztító telepek-
re vonatkoztatva a 2017. és 2018. évre kalkulált 1 m3 szennyvíz tisztítási 
költségének 70%-val számoltunk, tekintettel arra, hogy a telepre bejutó 
kevert csapadékvíz oxigénigénye alacsonyabb a tömény szennyvízénél, 
viszont egy szennyvíztisztító telep egyik legfőbb költségigényű eleme a 
levegőztetés. Ez egy durva becslés egyelőre, mely mostani céljainknak 
megfelel (jelenleg csak nagyságrendeket vizsgálunk), a jövőben azonban 
a számítás pontosságát finomítani szükséges.

A 2. és 3. számú táblázatok összefoglalják a szennyvízhálózatba sza-
bálytalanul bevezetett csapadékvíz-mennyiségeket, illetve azok becsült 
megtisztítási költségeit szennyvíztisztító telepi bontásban. A mennyiségi 
differenciáltság jól tükrözi a települések területi és szociális érzékenységét 
is. Az elmúlt évtizedekben az agglomerációban elhelyezkedő települése-
ken tapasztalt lakószám-növekedéssel a szabálytalan közműhasználat is 
nagyobb teret hódít.

1. táblázat: 72 db településen a szennyvízhálózatba jutó csapadékvíz mennyisége
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A munkacsoport bekerülési költségei
A szabálytalan csapadékvíz-bekötések felderítésére létrejött munkacso-
port éves működési költségeit a bérköltségek, a füstgenerátor karbantar-
tása, az üzemanyag és a füstfolyadék bekerülési költségei képezik. A költ-
ségtényezők legnagyobb részét a felderítőcsapatot alkotó négy személy 
bérköltsége jelenti, amely éves szinten cca. 22 millió Ft.

A füstöléses eljárás kétéves eredménye is szemlélteti, hogy a sza-
bálytalan közműhasználat megszüntetéséből származtatott megtaka-
rítás jelentős mértékű, annak ellenére, hogy csak a becsült csapadékvíz- 

mennyiség tisztítási költségeit vettük figyelembe, és a szennyvízrendszer 
további elemein történő megtakarítás eredményei még nem tisztázottak.

A munkavégzés hatékonyságát növeli, hogy az 1174 db szabálytalan 
csapadékvíz-bevezetés megszüntetésével a közterületi szennyvízáteme-
lők meghibásodása (zápor esetén a hálózatban kirakódott anyagok lö-
késszerűen bemosódnak az átemelőbe, ami gyakran a szivattyúk dugulá-
sához vezet) és a közterületi szennyvízkiöntések száma is csökkent, ezáltal 
a fogyasztóink és az önkormányzatok elégedettsége javult. A szennyvíz-
kiöntés számának csökkenésével a vagyoni károkozás is visszaesett. Csa-
padékos időjárási viszonyok között a szennyvíztisztító telepek hidraulikai 
terheltsége mérséklődött, azaz a szennyvíztisztítás is optimálisabban üze-
melt a korábbiakhoz képest. 

Az illegálisan bevezetett csapadékvíz felderítésének racionalizált 
eredményét a terület teljes felülvizsgálatát követően van módunkban 
meghatározni, amikor is a szennyvíztisztító telepeken megtakarított költ-
ségek mellett a közterületi szennyvízátemelők energiamegtakarítási, javí-
tási, takarítási költségeit is a számításban szerepeltethetjük.

További feladatok
A füstöléses eljárás során azon szabálytalan közműhasználók köre nem 
kerül felderítésre, akiknek az ingatlanán belül nem jelenik meg a füsta-
nyag, azonban az ereszcsatorna, garázslejáró stb. kialakítása feltételezi, 
hogy a csapadékvizet a szennyvízelvezető rendszeren keresztül vezetik el. 
Az építési vállalkozók számos műszaki megoldást bevetnek, hogy a vízi-
közmű-szolgáltató füstöléses vizsgálatát kijátsszák. A jövőben kamerás 
vizsgálattal, esetleg megfestéssel történő visszaellenőrzéseket tervezünk, 
hogy a füstöléssel ki nem mutatható eseteket felkutassuk.  Az eljárás ki-
alakítása számos kérdést vett fel, hiszen a jogszabályi környezet nem teszi 
lehetővé, hogy az ingatlanon belül ellenőrzések történjenek. Ezáltal hosz-
szú és körülményes levelezések, illetve további vizsgálatok szükségesek 
olyan esetekben, amikor az ingatlanon történő helyszíni bejárás gyorsan 
tisztázná a körülményeket. A víziközmű-szolgáltatók közös érdeke, hogy 
az illegálisan bevezetett csapadékvizek felkutatásának és megszüntetésé-
nek jogi háttere tisztázásra kerüljön.

Célunk, hogy a következetes és folyamatos visszaellenőrzések ré-
vén fogyasztói szemléletváltozást érjünk el. A megfelelő tájékoztatáson 
keresztül a felhasználóknak is be kell látniuk, hogy mind a lakóközösség, 
mind a környezetvédelem érdeke a szabályt követő hozzáállás.

2. táblázat: Illegálisan bevezett csapadékvíz-mennyiség szennyvíztisztító telepi 
bontásban

3. táblázat: Az illegálisan bevezetett csapadékvíz tisztítási költsége

3. táblázat: Az illegálisan bevezetett csapadékvíz tisztítási költsége

3. táblázat: A felderítő munkacsoport éves működési költsége


