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I. MEGOLDÁSRA VÁRÓ KIEMELT TÉMAKÖR 
 

 

A makói szennyvíztelepen keletkező szennyvíziszap elhelyezése, hasznosítása  

(IV/2/C fejezetben tárgyalva részletesen) 

 
 
 
 
 
 
 
 

II. BEVEZETÉS 
 

 

A rövid határidővel történő szolgáltató-váltás során elsődleges célunk a szolgáltatás-

biztonság folyamatos fenntartása volt. Emellett kiemelt hangsúlyt fektettünk minden 

általunk üzemeltetett település tekintetében a szolgáltatás minőségének folyamatos 

fejlesztésére, biztonságának növelésére, illetve a gazdasági és a szabályozási környe-

zetnek történő megfelelésére. Társaságunk az integráció során kiemelt figyelmet for-

dít saját működési elveinek és értékrendszerének kiterjesztésén túl az újonnan csatla-

kozott települések korábbi üzemeltetői által létrehozott értékek megőrzésére is. 

 

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. négy megyét érintő működési területe területi divíziónkénti bontás-

ban az alábbi: 
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AZ ALFÖLDVÍZ ZRT. MŰKÖDÉSI TERÜLETE 

 

 

III.  A 4. SZÁMÚ TERÜLETI DIVÍZIÓ  
 

A Divízió 2013. szeptember 1-jétől kezdte meg munkáját a területén lévő települések 

ivóvíz és szennyvíz rendszereinek közvetlen üzemeltetésével. Makó Város ivóvíz- és 

szennyvíz rendszereit 2014. január 1-jétől üzemelteti. A Területi Divízió kialakítása óta 

igyekeztünk az ágazati és helyettes vezetők bevonásával kialakítani Társaságunk 

üzemeltetési struktúráját a személyi állomány optimális meghatározásával, a terüle-

ten lévő technikák (földmunkagépek, gépjárművek, anyagok, szerszámok, gépek, 

eszközök) felhasználásának figyelembe vételével.  

 

A Divízió üzemeltetési területét 2 üzemmérnökség osztja kisebb üzemeltetési egysé-

gekre, melyek a következők: 

� Hódmezővásárhely környéki üzemmérnökség (korábbi Zsigmondy Béla 

Víziközműveket üzemeltető Zrt. működési területe és Mártély település); 

� Makói üzemmérnökség (korábbi Makó-Térségi Víziközmű Kft. területe). 

 

A fentiekből látható, hogy Makó Város víziközműveinek üzemeltetését a Makói 

üzemmérnökség végzi. Mindkét üzemmérnökségen kijelölésre kerültek az ágazatok 
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helyi vezetői az ivóvíz, valamint a szennyvíz ágazaton egyaránt. A vezetők kiválasztá-

sánál figyelembe vettük a települések eloszlását és a technológiákat így mindkét 

üzemmérnökségen 2-2 fő ivóvíz-ágazati (ivóvíz-hálózati és ivóvíztermelés) és 1-1 fő 

szennyvíz-ágazati vezető került meghatározásra. 

 

A Területi Divízió központja Hódmezővásárhelyen került kialakításra a Szántó-Kovács 

János utca 64. szám alatt. A központban találhatók a Divízió vezetői, az adminisztrá-

ciós, valamint az Ügyfélszolgálati Osztály fiókirodájának munkatársai. 

 

IV. AZ ALFÖLDVÍZ ZRT. SZENNYVÍZKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGE 

IV./1. Környezetvédelem 
 

Társaságunk a régió egyik legnagyobb környezetgazdálkodó vállalataként kiemelt 

fontosságot tulajdonít a környezetvédelemnek.  

 

Cégünk felismerte, hogy a szolgáltatás minőségének biztonsága mellett kiemelt sze-

repet kell biztosítani a környezeti problémák megelőzésének. Ennek érdekében a 

tevékenységünkre vonatkozó környezetvédelmi jogszabályi követelmények, szabvá-

nyi és hatósági előírások érvényesítésén túlmenően elköteleztük magunkat a környe-

zetszennyezés minimalizálására, megelőzésére és a környezeti teljesítmények folya-

matos javítására. 

 

Az alaptevékenységhez kapcsolódóan a környezetvédelemmel kapcsolatos felada-

tok többsége a szennyvízelvezetés és –tisztítás tevékenységéhez kapcsolódik, hiszen 

ez a tevékenység önmagában is a környezet védelmét szolgálja. 

 

IV./2. A csatorna-szolgáltatás és szennyvízkezelés Makó Városban 
 

A.  A csatornaszolgáltatás terén – közszolgáltatóként – elsődleges feladatunk és 

kötelezettségünk a fogyasztói igények minél magasabb színvonalon történő kielégí-

tése, kiemelt figyelmet fordítva a napjainkban mindinkább fokozódó környezetvé-

delmi elvárások teljesítésére.  
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 Makón elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózatot üzemeltetünk. (A csapa-

dék elvezetésére szolgáló csatornákat, árkokat nem Társaságunk üzemelteti.). A te-

lepülésen keletkező szennyvizek összegyűjtése és szennyvíztisztító telepre juttatása 

nagyobb részt gravitációs szennyvízcsatorna hálózaton, valamint egy kisebb, de 

még mindig elég jelentős hányadban nyomás alatti csatornákon történik. 

B.  A település tulajdonában lévő szennyvíztisztító telep üzembehelyezése a bőví-

tést követő próbaüzem lezárása után 2014. júliusában történt meg. Az Alföldvíz Zrt. 

által jelenleg üzemeltetett 48 db szennyvíztisztító telep közül a 4. legnagyobb. Hidrau-

likai kapacitása 8.400 m3/d; biológiai kapacitása 59.000 LEÉ. A városban keletkező 

szennyvizeken kívül itt történik 5 Makó környéki település, Apátfalva, Magyarcsanád, 

Kiszombor, Földeák, és Maroslele szennyvizeinek tisztítása is.  

A tisztítási technológia szakaszos üzemű, SBR rendszerű átfolyásos eleveniszapos tisztí-

tás. A Makói szennyvíztisztító telepen megtisztított szennyvíz mennyisége 2014-ben: 

1.623.470 m3 (4.450 m3/d). A felhasznált energia: 1 163 403 KW. A telep 2015. I. ne-

gyedévi hidraulikai terhelése átlagosan 6.470 m3/d. A tisztított szennyvíz befogadója 

a Maros folyó. A bővített szennyvíztisztító telepről elvezetett tisztított szennyvíz minő-

sége minden paraméter tekintetében kielégíti a hatóság által előírt határértékeket. 

A kibocsátott szennyvíz minőségét rendszeresen ellenőrizzük. Az ellenőrzés 3 szintű: a 

szennyvíztisztító telepen létesült laboratóriumban végezzük a helyi és a mérnökségi 

szintű vizsgálatokat, Társaságunk Központi Laboratóriuma teljesíti a hatóság felé tör-

ténő adatszolgáltatáshoz és a jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges mérése-

ket. A Maros folyót ért tisztított szennyvíz terhelések hatásainak nyomon követésére 

akkreditált laboratóriumi vizsgálatokat végzünk a felszíni vízből a szennyvízbevezetés 

fölött és alatt is. 

A szennyvízcsatorna hálózat és a szennyvíztisztító telep üzemeltetésére az 50327-7-

5/2012. és TVH-50327-8-7/2015. ikt. számú határozatokkal módosított 10425-4-7/2011. 

számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezünk. Az újonnan megvalósult 

szennyvízcsatorna hálózat engedélyeztetése jelenleg folyamatban van, a hatóság 

által kért hiánypótlások teljesítése érdekében a Beruházó Makó és Térsége 

Szennyvízcsatornázási Társulás képviselőivel felvettük a kapcsolatot, egyeztettünk. 

C.  A szennyvíztisztítási technológia üzemeltetése során szennyvíziszap keletkezik, 

melynek elhelyezéséről gondoskodni kell. A telepen éves szinten kb.: 2.000 t víztelení-

tett szennyvíziszap keletkezik. A centrifugával víztelenített iszap szárazanyag-tartalma 
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a megvalósult szolár szárítási technológiával tovább növelhető, melynek következté-

ben térfogata jelentősen csökken. Társaságunk az általa korábban is folytatott gya-

korlat alapján a szennyvíztisztító telepeken keletkező szennyvíziszapokat kizárólag 

hasznosításra adja át, Így a makói telepen keletkező iszap is hasznosításra kerül. Je-

lenleg ez komposztáló telep részére történő átadással történik. A szennyvíziszap hasz-

nosításának közvetlenebb, egyben költséghatékonyabb módja a mezőgazdasági 

területen történő hasznosítás, hiszen a szennyvíziszap igen magas tápanyagértékű, a 

mezőgazdaság számára hasznos anyag. Ez külön engedély alapján végezhető. 

Amennyiben rendelkezésre áll megfelelő adottságú és nagyságú szántó, ahol a 

földhasználó az iszapot fogadni tudja, abban az esetben Társaságunk a következő-

ket biztosítja: az engedélyeztetés előkészítése, teljeskörű ügyintézése, a szükséges 

talaj és talajvíz vizsgálatok elvégzése/elvégeztetése, talajvédelmi terv készíttetése. Ez 

esetben a földterület tulajdonosával és használójával 6 éves megállapodást kötünk. 

Előzőeken kívül biztosítjuk a szennyvíziszap földterületre történő kijuttatását is. Sajnos 

jelenleg Makón, illetve környékén nem rendelkezünk ehhez fogadó területtel. Ezúton 

kérjük a T. Önkormányzat segítségét abban, hogy a kapcsolatot fel tudjuk venni az 

iszap fogadását vállaló gazdálkodóval. A keletkező teljes mennyiség hasznosítása 

kb.: 100 ha területen megoldható. Igény esetén vállaljuk, hogy az érdeklődő gazdál-

kodók részére fórumot tartunk, ahol a személyes kapcsolatfelvételen kívül a döntés-

hez szükséges információkat is meg tudjuk adni. 

A szennyvíztisztító telep bővítésével 400 m2 alapterületű fedett iszaptároló létesült. Ez 

azonban nem elegendő az 1 év alatt keletkező szennyvíziszap tárolásához, így 

amennyiben a hasznosításhoz rendelkezésre áll elegendő fogadó terület, első kör-

ben csak a betárolható mennyiség ilyen jellegű hasznosítása jöhet szóba, azonban 

Társaságunk nyitott a teljes iszapmennyiség gyűjthetőségének ideiglenes megoldá-

sában. Hosszú távon viszont felmerülhet a szennyvíztisztító telepi tároló bővítésének 

igénye is. 

D.  A Ferencszállás és Klárafalva településeken összegyűjtött szennyvizek tisztítása 

jelenleg nem megnyugtató módon megoldott. A két településen kb.: 100 m3/d 

mennyiségű szennyvíz keletkezik, mely önállóan gazdaságosan nem tisztítható, beru-

házási költségigénye igen magas. A makói szennyvíztisztító telep adottságai, kapaci-

tása és közelsége miatt reális alternatíva ezen 100 m3-nyi szennyvíz Makón történő 

tisztítása. Mivel a 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet szerint a Makó Térségi szennyvíz agg-
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lomerációnak nem része a két település, ezért az agglomerációt alkotó települések 

hozzájárulásának birtokában Ferencszállás és Klárafalva Önkormányzatai 2015. április 

hónapban benyújtották az agglomerációs csatlakozási kérelmet. A szennyvíz Makóra 

vezetése csak pályázati forrás igénybevételével oldható meg. A csatlakozáshoz és a 

pályázati forráshoz szükséges dokumentációk, tervek elkészíttetését az Alföldvíz Zrt. 

előfinanszírozással biztosította és koordinálta. 

E.  A 2014-ben befejeződött szennyvíztisztító telep fejlesztése után a környezetter-

helési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. alapján a kivitelezés ideje alatt 50 %-os díjked-

vezmény vehető igénybe. Ahhoz, hogy Társaságunk a díjkedvezményt igénybe tudja 

venni, írásos megállapodást kell kötni. A szükséges megállapodást megkötöttük, s a 

2014. évi vízterhelési díjból időarányosan 2.136.039,- Ft díjkedvezmény igénybevéte-

lére került sor. A díjkedvezmény összegét április hónapban átutaltunk a T. Önkor-

mányzat számlájára. A díjkedvezmény összegének felhasználásáról a megállapodás 

rendelkezik: az átadott összeget 24 hónapon belül a makói szennyvíztisztító teleppel 

kapcsolatban kell felhasználni. A felhasználás miatt kollégáink hamarosan keresik 

majd az Önkormányzat munkatársait. 

F.  A szennyvízrendszeren kiépült irányítástechnikai rendszer révén a fenti telepü-

léseken túlmenően Makóról történik a felügyelete a Csanádpalotai tisztító telepnek 

és hálózatnak, valamint Klárafalva és Ferencszállás szennyvízcsatorna hálózatának is. 

A Csanádpalotai rendszernek jelenleg végezzük a próbaüzemeltetését. 

A Makói Üzemmérnökség szennyvíz ágazatán jelenleg 21 fő munkavállalót (mérnök-

ségi ágazat vezető, csoportvezető, csatornamű gépész, csatornahálózat karbantar-

tó, villanyszerelő, helyi diszpécser, laboráns) foglalkoztatunk.  

E létszám látja el közvetlenül a fenti 9 településen (összesen 2 db szennyvíztisztító te-

lep, mintegy 485 km csatorna, 56 db közüzemi átemelő, 51 db. biofilter, 1 603 db házi 

átemelő) üzemeltetéssel és karbantartással kapcsolatos teendőket.  

A Makó és Térségében befejeződött csatornázási program miatt a napi üzemeltetési 

és karbantartási feladatainkon túlmenően rendszeresen tájékoztatjuk írásban a prog-

ramot ellenőrző Mérnök szervezetet, a beruházó Társulást és az illetékes kivitelezőket 

az általunk feltárt garanciális- elsősorban az üzemeltetéssel összefüggő – hibákról. A 

szennyvíztisztító telepen a garancia keretében az iszap víztelenítés téli- nyári beállítá-

sainak finomítása történik jelenleg. 


