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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

1-1. táblázat: Főbb adatok 

A projekt címe: 
Tárnokréti település szennyvízelvezetése és 

szennyvízkezelése 

A projekt megvalósításának tervezett helyszínei: Tárnokréti 

Projektgazda neve: Tárnokréti Község Önkormányzata 

Projektgazda székhelye: 9165 Tárnokréti, Fő u. 24. 

ÁFA visszaigényelhető-e (igen, nem) igen 

Érintett települések száma (db) 1 

Érintett lakosság (fő) 210 

A projekt megvalósítás tervezett kezdete (év, hó): 2013. február 

A projekt megvalósítás tervezett befejezése (év, hó): 2015. április 

Összes beruházási költség (Ft) 158 476 024 

Elszámolható beruházási költés (Ft) 158 476 024 

Nem elszámolható beruházási költség (Ft) 0 
 

A megvalósító szervezet és projektmenedzsment bemutatása 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 8. § (1) bekezdése a helyi 
közszolgáltatások körébe sorolja a csatornázás megoldását, amelyről a vízgazdálkodásról 
szóló 1995.évi LVII törvény 4.§-a alapján a települési önkormányzatok kötelesek 
gondoskodni. 

Tárnokréti Község Önkormányzata a törvényekben meghatározott feladatainak ellátására, 
valamint ennek megvalósítására – önálló településként – projektgazdaként vállalkozik. 

A projektgazda jogi státusza települési önkormányzat. Az önkormányzat jogi személy. 

Az Önkormányzat nem rendelkezik kellő munkaerő-állománnyal ahhoz, hogy teljes 
mértékben el tudja látni a megvalósítási fázis teljes projekt menedzsment feladatait, ezért az 
Önkormányzat a beruházás megvalósításának fázisában a Projekt Irányítására létrehozandó 
Végrehajtó Szervezetbe (továbbiakban: PIU) külső szakértőket (Projekt Menedzsment 
Szervezet, jogi szakértő, könyvvizsgáló, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, PR szakértő) 
kíván bevonni. 

Megoldandó probléma: 

Tárnokréti településen nem áll rendelkezésre közterületi szennyvízcsatorna hálózat, a 
települési szennyvízelvezetés és kezelés nem megoldott, ezért: 

 A családi házas területeken a nem csatornázott részeken a keletkező szennyvíz házi 
gyűjtőbe kerül elhelyezésre melyek vízzárósága nem megfelelő. A gyűjtőkből a 
szennyvíz egy része közvetlenül a talajba kerül, károsítva ezzel a felszín alatti vizeket. 

 A keletkező települési folyékony hulladék egy része illegális, környezetet szennyező 
módon kerül elhelyezésre. 

 A lakossági közműpótlók lecserélése, vízzáróvá alakítása és szippantásos rendszerben 
történő ürítése nehezen ellenőrizhető. 
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 A magas talajvízállású területeken az emésztők az infiltrációk miatt rendkívül hamar 
megtelnek. 

 A település helyi víznyerő kútjainak veszélyeztetése fenn áll. 

A fentiek következtében a projektjavaslat célja, a 2000 lakos-egyenérték (LE) alatti 
települések települési környezetének fejlesztése és a korszerű szennyvízkezelési módszerek 
elterjesztése érdekében: 

 Tárnokréti település szennyvízelvezetése és szennyvízkezelése. 

Megoldási javaslatok és a változatelemzés eredményei: 

A településen az összegyűjtött szennyvizek elvezetésére és a kezelésére a megvalósíthatósági 
tanulmányban három reális fejlesztési irány vizsgálatára került sor: 

1-2. táblázat: A vizsgált műszaki változatok bemutatása 

Műszaki változat megnevezése Műszaki változat tartalma 

„A” változat 

Tárnokréti település belterületén gravitációs szennyvízelvezető 
rendszer kialakítása. 
 
Az összegyűjtött szennyvizek tisztítása 4 db „Polydox-50” 
elnevezésű eleveniszapos szennyvíztisztító berendezés 
párhuzamos összekötéséből létrehozott biológiai tisztító teleppel, 
a tisztított szennyvizek Rábcába folyóba történő vezetésével. 

  

„B” változat 
Egyedi kisberendezések telepítése ingatlanonként, a tisztított 
szennyvizek helyben történő szikkasztásával 

  

„C” változat 

Tárnokréti település belterületén gravitációs szennyvízelvezető 
rendszer kialakítása. 
 
Az összegyűjtött szennyvizek természetközeli szennyvíztisztítása, 
a tisztított szennyvizek Rábcába folyóba történő vezetésével. 

 

A változatelemzés során három változat került összehasonlításra. A három változat 
műszakilag eltér egymástól, de társadalmi-gazdasági szempontból gyakorlatilag ugyanazokat 
a közgazdasági hasznokat biztosítja a használók számára, így a változatokat a költség-
hatékonysági elemzéssel hasonlítottuk össze (lásd „Ktg_tabla_szennyviz_Tárnokréti). A 
változatokat e mellett összehasonlítottuk egyéb (környezetvédelmi, technológiai, társadalmi, 
jogi és intézményi) szempontok alapján is. 

A költséghatékonysági elemzés alapján az egyes változatok közgazdasági költségeinek 
jelenértéke: 

 „A” változat: 165.998.809 Ft 

 „B” változat: 211.491.205 Ft 

 „C” változat: 182.850.227 Ft 

A költséghatékonysági elemzés alapján az „A” változat megvalósítása javasolt. 
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Az egyéb szempontok alapján történt összehasonlítás súlyozott pontszámai az egyes 
változatokra: 

 „A” változat:  451,5 

 „B” változat:  347,0 

 „C” változat:  393,5 

A legmagasabb pontszámmal az „A” változat bír, így ezen összehasonlítás alapján is az „A” 
változat megvalósítása preferált. 

Kiválasztott változat bemutatása: 

Szennyvízcsatorna-hálózat létesítése 

A község szennyvízgyűjtő rendszere a geodéziai és a helyszínrajzi adatokat figyelembe véve a 
belterületen gravitációs gyűjtőcsatornákból, körzeti átemelőkből, és a hozzájuk tartozó 
nyomóvezetékekből épül fel. 

Tárnokréti településen összesen épül: 

 Gyűjtőcsatorna:   NA 200 KG-PVC   1.771,0 m 

 Bekötések száma, összes hossza NA 150 KG-PVC 114 db  1.204,0 m 

 Szennyvíz nyomócső    D 63 mm PE 100 SDR 17  385,0 m 

 Szennyvíz nyomócső    D 90 mm PE 100 SDR 17  684,0 m 

Szennyvíztisztítás: 

A szennyvíztisztító telep elhelyezésére kijelölt terület a község Rábca felöli É-i határától 
mintegy 120 m-re fekvő 143/6 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú terület. 

A szennyvíztisztító telep 4 db „Polydox-50” elnevezésű eleveniszapos szennyvíztisztító 
berendezés párhuzamos összekötéséből létrehozott biológiai tisztító telep, részleges harmadik 
tisztítási fokozattal tervezve. 

A szennyvíz egy telepi átemelőre érkezik. Az átemelőből a szennyvíz az osztó aknába kerül, 
amely négy egyenlő részben a négy biológiai tisztító műtárgyakra továbbítja a szennyvizet. A 
település szennyvíztisztítását négy darab POLYDOX-50 biológiai kisberendezés párhuzamos 
összekötésével oldják meg. 

A szennyvíztisztító telep tervezett kapacitása 24 m3/d. 

A beérkező kommunális szennyvíz összetevőinek várható értékei: 

 BOI5      525 mg/l 

 KOI     1051 mg/l 

 Összes lebegő anyag   482 mg/l 

 Összes N    96 mg/l 

 Összes P    16 mg/l 

A tisztított szennyvíz befogadója a Rábca folyó (4. Területi kategória – Általános védettségi 
kategória). 
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A keletkező iszap a tervek szerint a próbaüzemi ellenőrző méréseket követően mezőgazdasági 
elhelyezésre kerülhet. Ennek megfelelően az iszapsiló térfogata mintegy 10 hónapos 
biztonsági tározást tesz lehetővé (vegetációs időszakon kívüli elhelyezés). Az iszap 
fogadására a csornai szennyvíztisztító telepen is van lehetőség. A stabilizált iszap elszállítása 
szippantó tartályos gépkocsival történik. 

Működtetési, üzemeltetési koncepció bemutatása: 

A projekt által megvalósítandó létesítmények üzemeltetési feladatait a Pannon-Víz Zrt. látná 
el. Tekintettel arra, hogy a jövőbeni gazdálkodó szervezetben (üzemeltető) a Tárnokréti 
Község Önkormányzata rendelkezik tulajdonrésszel, így a 4/2011 (I.28.) Kormány rendelet 
117. § 4. bekezdése értelmében a megbízáshoz nem szükséges koncessziós pályázat 
lefolytatása. 

Költség-haszon elemzés eredményei: 

A projekt kivitelezési költsége nettó 158.476.024 Ft (1-3. táblázat). 

1-3. táblázat: A javasolt változat beruházási költségei (eFt) 

2012 2013 2014 2015 Összesen 

Projekt előkészítés 8 916 250 3 700 000 0 0 12 616 250

MT 1 600 000 1 600 000

Engedélyek, tervek 6 260 000 1 660 000 7 920 000

Területelőkészítés 1 040 000 1 040 000

Közbeszerzés 1 000 000 1 000 000 2 000 000

Tulajdoni lapok 56 250 56 250
Ingatlan, és ingatlanhoz 
kapcsolódó vagyoni értékű jog 0 0 0 540 000 540 000

Ingatlanvásárlás, szolgalmi jog 540 000 540 000

Vagyoni értékű jog 

Projekt menedzsment 0 1 240 000 1 240 000 620 000 3 100 000

Általános projektmenedzsment 1 240 000 1 240 000 620 000 3 100 000

Szolgáltatások igénybevétele 0 2 040 000 2 660 000 400 000 5 100 000

Műszaki ellenőr 1 240 000 1 860 000 3 100 000

Jogi 300 000 300 000 150 000 750 000

Nyilvánosság 200 000 200 000 100 000 500 000

Könyvvizsgálat 300 000 300 000 150 000 750 000

Építés 0 68 993 787 68 125 987 0 137 119 774

Komplex területelőkészítés 1 072 000 1 072 000
Szennyvízcsatorna-hálózat 

kiépítése 40 664 090 40 664 090 81 328 180

Szennyvíztisztító telep kialakítása 20 069 683 20 069 683 40 139 366

Létesítmények megközelítése 1 795 800 1 795 800

Közúthálózat helyreállítása 5 392 214 5 392 214 10 784 428

Próbaüzem 2 000 000 2 000 000

Eszközbeszerzés 0 0 0 0 0

Felszerelések 0

Jármű 0

Nettó beruházási költség 8 916 250 75 973 787 72 025 987 1 560 000 158 476 024

ÁFA 2 407 387 20 512 922 19 447 016 421 200 42 788 526

Bruttó beruházási költség 11 323 637 96 486 709 91 473 003 1 981 200 201 264 550
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Az előzetes becslések alapján a projekt befejezésének évére (2015) a háztartások 60 %-a fog 
rákötni a rendszerre, a kötelező fenntartási időszak végére (2020) 80 %-a, míg a referencia-
időszak végére (2041) 100 %-a.  

A pénzügyi elemzés alapján az alábbi díjak bevezetése javasolt 2012. évi reáláron, ahhoz, 
hogy a rendszer pénzügyileg fenntartható legyen: 

1-4. táblázat: Díjak előrejelzése a fenntartási időszak végéig, Ft/m3 

Fejlesztéssel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Lakossági díj 430 437 444 451 458 466 

Intézményi díj 430 437 444 451 458 466 

Ipari, egyéb gazdálkodói 
díj 

430 437 444 451 458 466 

 

A projekt pénzügyi megtérülési mutatója alapján a projekt támogatásra jogosult, mivel a 
pénzügyi nettó jelenérték (FNPV/C) negatív. 

1-5. táblázat: A projekt megtérülési mutatói 

Mutató Nettó jelenérték, Ft 
Pénzügyi megtérülési 

ráta 
Megtérülési mutatók 

értéke 
-138.070.298 -11,22% 

 

A projekt 90 %-os támogatásra jogosult. A támogatási ráta alapján a projekt tervezett 
finanszírozása: 

1-6. táblázat. Projekt tervezett finanszírozása, Ft 

Megnevezés 2012 2013 2014 2015 Összesen 

Támogatás 8 024 625 68 376 408 64 823 388 1 404 000 142 628 421

Saját erő 891 625 7 597 379 7 202 599 156 000 15 847 603

Összesen 8 916 250 75 973 787 72 025 987 1 560 000 158 476 024

 

A projekt jelentős gazdasági haszonnal jár a társadalom számára, és egyrészt pénzügyi 
megtakarításokat eredményez a jogkövető magatartást tanúsító lakossági csoportok számára, 
hiszen a csatornadíjak lényegesen alacsonyabbak, mint a szippantás költsége, illetve nem kell 
a háztartásoknak magas költségek zárt szennyvíztárolókat kiépíteni, másrészt jelentősen 
hozzájárul a környezet állapotának javulásához. 
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A projekt lebonyolításának javasolt ütem- és intézkedési terve 

A projekt tendereinek és megvalósításuk tervezett ütemezése a következő (részletes táblázatot 
ld. 8. fejezetben).  

1-7. táblázat: Beszerzések ütemezése 

Közbeszerzési
eljárás tárgya 

Ajánlati felhívás 
megjelenése  

Ajánlatok értékelése Szerződéskötés 

Közbeszerzési tanácsadó 2012. július 2012. augusztus 2012. augusztus 

Projektmenedzsment szervezet 2012. október 2012. november 2012. november 

Műszaki ellenőr 2012. október 2012. november 2012. november 

PR 2012. október 2012. november 2012. november 

Könyvvizsgáló 2012. október 2012. november 2012. november 

Jogi szakértő 2012. október 2012. november 2012. november 

Kivitelezés 2012. október 2013. január 2013. február 
 

1-8. táblázat: A megvalósítás ütemezése 

Tevékenység 
Elszámolható 

költség* 
(Ft) 

Kezdete Vége 

Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni 
értékű jog megszerzése 

540 000 2014. december 2015. március 

Közbeszerzés 2 000 000 2012. augusztus 2014. december 

Tájékoztatás, nyilvánosság 500 000 2012. november 2015. június 

Általános projektmenedzsment 3 100 000 2012. november 2015. június 

Könyvvizsgáló 750 000 2012. november 2015. június 

Jogi szakértő 750 000 2012. november 2015. június 

Műszaki ellenőr 3 100 000 2012. november 2014. december 

Építés** 139 819 774 2013. február 2014. december 

Eszközbeszerzés 0 - - 

Összesen 150 559 774 2012. augusztus 2015. június 
*A táblázat nem tartalmazz a projekt előkészítés során ténylegesen felmerült költségeket (MT készítés, tulajdoni lapok beszerzése, vízjogi 
létesítési engedélyezési terv, eljárási díjak) 
**Tartalmazza a terület-előkészítés, a kiviteli terv készítés, a komplex terület-előkészítés és a próbaüzem költségét. 
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2. A PROJEKTGAZDA BEMUTATÁSA 

2.1. A pályázó szervezet 

2-1. táblázat: A projektgazda bemutatása 

A projektjavaslat benyújtójának 
(projektgazda) neve: 

Tárnokréti Község Önkormányzata 

Jogi formája: Települési önkormányzat 

Címe: 9165 Tárnokréti, Fő u. 24. 

A projektgazda hivatalos képviselője: Jankovits Ferencné 

Beosztása: Polgármester 

Telefonszáma: +36 30 979 9852 

Faxszáma: +36 96 271 566 

E-mail címe: polgarmester@tarnokreti.hu 

 

Jogi státusz: 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 8. § (1) bekezdése a helyi 
közszolgáltatások körébe sorolja a csatornázás megoldását, amelyről a vízgazdálkodásról 
szóló 1995.évi LVII törvény 4.§-a alapján a települési önkormányzatok kötelesek 
gondoskodni. 

Tárnokréti Község Önkormányzata a törvényekben meghatározott feladatainak ellátására, 
valamint ennek megvalósítására – önálló településként – projektgazdaként vállalkozik. 

A projektgazda jogi státusza települési önkormányzat. Az önkormányzat jogi személy.  

Tárnokréti Község Önkormányzat jogosultságának és alkalmasságának bemutatása a 
tervezett beruházás megvalósítására: 

A pályázati felhívásban és útmutatóban rögzített feltételek értelmében a projektgazda jogosult 
és alkalmas a projekt előkészítésére és végrehajtására a meghatározott jogi, műszaki és 
pénzügyi környezetben, hiszen: 

 Tárnokréti Község Önkormányzata a pályázati kiírás keretében egyénileg pályázik. 

 A projektgazda az Ötv. 1. § (1) bekezdése szerinti települési önkormányzat. 

 Tárnokréti 2000 lakos-egyenérték alatti település, nem szerepel a 25/2002 (II.27.) 
Kormány Rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott agglomerációs 
településlistákon. 

 A projekt megvalósítása a beruházás és a működtetés során kimutatható gazdasági 
előny lép fel 

 Tárnokréti Község Önkormányzata jelen projekt keretében a szennyvízcsatorna-
hálózat kiépítésére, szennyvíztisztító telep létesítésére, az ehhez kapcsolódó járulékos 
feladatok (tájékoztatási, közbeszerzési, mérnöki, tervezői feladatok) ellátására igényel 
támogatást. 

 Jelen projektben szereplő munkálatok nem szerepelnek a pályázat útmutató „Nem 
támogatható tevékenységek köre” fejezetében. 
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 Tárnokréti Község Önkormányzata a projekt költségvetését úgy készít el, hogy az 
megfelelően részletezett és ily módon ellenőrizhető legyen, és így az elszámolható 
költség besorolása megállapítható 

 Tárnokréti Község Önkormányzata a megvalósítás során megvalósíthatósági 
tanulmány készítési, tervezői, közbeszerzési, tájékoztatási, műszaki ellenőri, 
könyvvizsgálói, projekt menedzsmenti, jogi és építési jellegű költségeket kíván 
elszámolni. 

 A projekt illeszkedik Tárnokréti Község Önkormányzata rendezési tervéhez. 

 A projekt megvalósítása Tárnokréti Község Önkormányzata területén történik 

 A projekt megvalósítás tervezett kezdete: 2013. február, tervezett befejezése: 2015. 
április 

 Tárnokréti Község Önkormányzata vállalja, hogy a támogatott beruházással 
létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követő 5. év végéig 
fenntartja, és gondoskodik üzemeltetéséről 

 Az igényelt támogatás nem haladja meg a bekerülési költség 90 %-át. 

 Tárnokréti Község Önkormányzata a saját erő finanszírozását az alábbi három 
forrásból kívánja finanszírozni (ld. Pályázati dokumentáció, 2. sz. melléklet):   

 Átmeneti banki hitel, visszafizetés lakossági érdekeltségi 
hozzájárulásból. 

 Önkormányzati forrásból. 

 EU Önerő Alapból. 

A Kedvezményezett ÁFA visszaigénylő, így az elszámolható költség a nettó költséggel 
egyezik meg. 

Az Önkormányzat főbb adatai: 

 A Önkormányzat neve:  Tárnokréti Község Önkormányzata (Polgármester: 
Jankovits Ferencné, Jegyző: Dr. Molnár Erika, Képviselő testület tagjai: Buga Viktor, 
Erdélyi Józsefné, Nagy Szilárd, Takács Zsolt) 

 Az Önkormányzat megalakulásának időpontja: 2010.október.14. 

 Az Önkormányzat székhelye: Tárnokréti Község Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatala (9165 Tárnokréti, Fő u. 24.) 

 Az önkormányzat működési területe: Az önkormányzat a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésben meghatározott csatornázás megoldása 
helyi közszolgáltatási, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 4. § (1) 
a), b) pontjában, illetve (2) bekezdés b), c) pontjában meghatározott önkormányzati 
közszolgáltatási feladatok tárnokréti működési (szolgáltatási) területen 

Az önkormányzati jogokat a település lakossága a megválasztott képviselőkből álló képviselő 
testület útján gyakorolja. A képviselő testületet a polgármester képviseli.  

A képviselő-testület a következő állandó bizottságot hozta létre:   

 Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság 3 fővel 
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A bizottság nyilvántartja és ellenőrzi a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester 
vagyonnyilatkozatait. Lefolytatja a vagyonnyilatkozat ellenőrzésével kapcsolatos eljárást. 

Tárnokrétin körjegyzőség működik, melynek illetékességi területe Bősárkány, Maglóca és 
Tárnokréti községek közigazgatási területe. 

A projektgazda szervezeti ábráját, valamint a polgármester önéletrajzát a 2-1. sz. melléklet 
tartalmazza. 

A település a következő fő intézményeket tartja fenn: 

 Polgármesteri Hivatal 

 Közösségi Ház 

 Tájház 

A csatornázandó településen az alábbi alapítvány, egyesületek működnek: 

 Tárnokréti községért közalapítvány 

 Önkéntes tűzoltó egyesület 

 Nőegylet 

 Horgász Klub 

 Ifjúsági Klub 

 Gazdakör 

2.1.1. Már megvalósult, kapcsolódó közcélú fejlesztések bemutatása, 
azok tapasztalatai 

Tárnokréti Község Önkormányzata rendelkezik beruházási lebonyolítói tapasztalattal. A már 
lebonyolított sikeres beruházások mutatják, a település gyakorlatát, felkészültségét Az elmúlt 
években a következő beruházások zajlottak a településen: 

1. Közösségi Színtér létrehozása 2005. évben: 

TRFC pályázat, támogatottság 80 %, kapott összeg: 32.000 eFt. 

A projekt megvalósítása során a régi Kultúrház épülete került felújításra. A létrehozott 
Közösségi Színtér kulturált környezetet biztosít az önkormányzati és civil szervezetek 
számára, ugyanakkor helyet biztosít a kulturális és turisztikai rendezvények bonyolítására is. 

A projekt megvalósítása során az infrastruktúra fejlesztése révén bővültek a község 
lakosságának szociális, kulturális és gazdasági lehetőségei. 

A projekt egy 350 m2 alapterületű felújított és funkcionálisan bővített, akadálymentesített 
létesítményt valósított meg. Ebből - önkormányzati helyiségek, infokommunikációs központ 
(E.Magyaro. pont), klubhelyiség, könyvtárszoba, előadó terem, színpad – kerültek 
kialakításra. 

A létesítmény korosztálytól, nemtől egészségi állapottól függetlenül (mozgáskorlátozottak 
által is) megközelíthető és minden funkciója teljes vertikumban mindenki által használható. 

Megvalósulása által javult a településkép, amely maga után vonja a környezet még 
intenzívebb szépítését, ápolását, amely tovább növeli a település turisztikai vonzerejét. Ez 
utóbbi hozzájárul a településen a turizmus növekedéséhez, ezáltal gazdasági fellendülést 
okozva. Ez pedig hozzájárulhat a térségben uralkodó munkanélküliség csökkenéséhez. 
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A projekt közvetlen haszonélvezője a település lakossága, közvetetten az ide látogató turisták, 
akik szebb és kulturáltabb környezetben élvezhetik a táj és a rendezvények kínálta 
lehetőségeket, valamint a térség kereskedői / vásárok, rendezvények/ révén.  

2. Orvosi rendelő felújítása –Kistelepülések az esélyegyenlőségért pályázat keretében 
2009. évben (NYDOP): 

90 %-os támogatottság, a kapott összeg 17.500 eFt. 

Önkormányzati tulajdonban lévő lelakott, műszakilag rossz állapotban lévő épület teljes 
felújításra került. Szinte csak az alap maradt a régi. Tetőcser, külső-belső vakolás, 
hőszigetelés, burkolás, fűtés, víz és villanyszerelés, akadálymentesítés történt. Ezzel a mai kor 
igényeinek minden tekintetben megfelelő épület került átadásra, amely biztosítja a lakosság 
lakóhelyéhez közeli alapellátási szolgáltatásainak ellátását. Úgy mint háziorvosi (felnőtt, 
gyermek, védőnői) szolgálatok. De színteréül szolgál az egyéb egészséges életmódot elősegítő 
tevékenységeknek, szolgáltatásoknak, programoknak is (szűrővizsgálatok, felvilágosító 
előadások, gyógymasszázs, egészséges táplálkozással kapcsolatos bemutatók, stb).  

Nagy jelentőségű a beruházás, hiszen az elöregedő lakosság számára esélyegyenlőséget 
biztosít a betegellátás és egyéb eü. szolgáltatás helyben történő igénybe vételére. 

A projekt megvalósítása révén egy korszerű, minden tekintetben megfelelő infrastrukturális 
állapotú épület, gép, eszköz és informatikai rendszer került kialakításra. A falu központjában 
álló, szépen felújított épület nagymértékben javítja a falunkon akár csak átutazó elé táruló 
faluképet is. 

3. Mosonmagyaróvári Hulladékgazdálkodási Társulattal közösen történt meg 2011. 
évben az illegális szemétlerakóhely rekultivációja mintegy 50.000 eFt támogatással. 

4. 2005-2007. került felújításra a településen belüli összes járda. (TEKI pályázat) 

5. 2011. a település 800. évfordulója alkalmából került átadásra a faluközpontban lévő 
játszó és pihenőpark Leader támogatással. 

2.1.2. A projekt elhelyezése a projektgazda stratégiájában 

A projekt illeszkedése a projektgazda feladataihoz: 

 Az 1990. évi LXV. sz. Önkormányzati törvény 8. §-a az önkormányzatok feladataként 
határozza meg a helyi közszolgáltatások körében a csatornázást. 

 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 4. § (1) pontja szerint Tárnokréti 
önkormányzatának feladata a helyi vízi közüzemi tevékenység fejlesztésére vonatkozó 
- a vízgazdálkodás országos koncepciójával és a jóváhagyott nemzeti programokkal 
összehangolt tervek kialakítása és végrehajtása. 

 Az önkormányzat településrendezési terve prioritásként kezelik a közcsatorna-hálózat 
megvalósítását. 

 Tárnokréti község településfejlesztési koncepciójában célkitűzésként szerepel a 
csatornahálózat megvalósítása. 

Jelen megvalósíthatósági tanulmány Tárnokréti Község Települési Szennyvízkezelési 
Programjának (ld. Pályázati dokumentáció, 9. sz. melléklet) maximális figyelembevételével 
készült el, az MT-ben vizsgált műszaki alternatívák is a Program alapján kerültek 
meghatározásra.  
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2.1.3. Az együttműködő partnerek és az együttműködés formájának 
bemutatása 

Az együttműködési formára vonatkozó speciális adatok nincsenek, hiszen a község egyedül 
pályázik, ezért minden kapcsolódó feladatot önállóan lát el. Együttműködő, társult 
szervezetekről/önkormányzatokról tehát jelen esetben nem beszélhetünk. 

2.2. A projekt irányítási struktúrája 

2.2.1. A projekt menedzsment szervezeti felépítése 

Tárnokréti Község Képviselő –Testületének egybehangzó véleménye, hogy a beruházás 
megvalósításának fázisában a Projekt Irányítására létrehozandó Végrehajtó Szervezetbe 
(továbbiakban: PIU) külső szakértők bevonására van szükség. Az Önkormányzat nem 
rendelkezik kellő munkaerő-állománnyal ahhoz, hogy teljes mértékben el tudja látni a 
megvalósítási fázis teljes projekt menedzsment feladatait. 

A Projektgazda és a PIU közötti viszony a fenti okból kifolyólag, osztott felállású. A PIU 
részben centralizált, fokozott ellenőrzési és jóváhagyási kötelezettséggel a Kedvezményezett 
részéről. 

A Projekt Menedzsment Egység (PIU) felépítése/résztvevői: 

Felelős tisztségek a Projekt Menedzsment Szervezetben (továbbiakban: PMSZ): 

 1 fő felelős PMSZ vezető  

 1 fő Projekt menedzser  

 1 fő Műszaki szakértő 

 1 fő Pénzügyi szakértő 

Megbízott külső szakértők (projektben részt vevő külső vállalkozók, együttműködési 
kötelezettségük van a PMSZ tagokkal): 

 1 fő Jogi szakértő (szabadkézi beszerzés útján kerül kiválasztásra) 

 1 fő Könyvvizsgáló (szabadkézi beszerzés útján kerül kiválasztásra) 

 1 fő Hivatalos közbeszerzési tanácsadó (szabadkézi beszerzés útján kerül 
kiválasztásra) 

 1 fő PR szakértő (szabadkézi beszerzés útján kerül kiválasztásra) 
2-2. táblázat: PIU-ban betöltött funkciók 

Funkció Fő feladatok 
Munkaidő
szükséglet 

Kedvezményezett: 

 
Polgármester + 

Képviselő testület 

 Döntéshozatal 
 Projekt munkafolyamatok ellenőrzése, a projekt előrehaladás 

ellenőrzése 
 Kapcsolatot tart és együttműködik a PMSZ vezetőjével/projekt 

menedzserrel 
 Gondoskodik a jogszabályokban előírt dokumentálásról, iratkezelésről, 
 Kezeli a kedvezményezetti levelezést 
 Biztosítja a projekt keretében született összes dokumentum 

megőrzését a projekt lezárását követő 20 évig. 
 Végzi a tényleges és tervezett előrehaladások figyelését, 

nyilvántartásokat vezet 

Folyamatos, nem 
teljes időben 

 
(a projekt 

megvalósítására 
fordított 

munkaidővel 
arányos munkabér- 

és bérjárulék 
költséget nem 

kívánják elszámolni)

(szabadkézi beszerzés útján kerül kiválasztásra a 
Projekt Menedzsment Szervezet) 
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Funkció Fő feladatok 
Munkaidő
szükséglet 

Projekt Menedzsment Szervezet 

PMSZ vezetője (1fő) 

 A projekt menedzsment szervezet céljainak meghatározása, azok 
teljesülésének ellenőrzése. 

 A projekt menedzsment szervezet feladatainak kijelölése. 
 A szervezet felelősségi körébe tartozó feladatok szakmai irányítása, 

összehangolása. 
 A projekt terv, működési rend és erőforrás-keretek betartása, 

betartatása. 
 PMSZ Szervezeti és Működési Szabályzatának készítése. 
 Kapcsolattartás és együttműködés a Projektgazdával, valamint a 

Közreműködő Szervezettel. 
 PMSZ képviselete. 
 Projekt munkafolyamatok ellenőrzése. 
 A projekttel kapcsolatban felmerülő bármilyen nemű kérdések, 

problémák, módosítási igények kezelése. 
 Projekt értekezletek összehívása. 
 Részt vesz a helyszíni ellenőrzéseken. 
 Dokumentálás 

40 óra/projekttartam

Projektmenedzser  
(1 fő) 

 Projekttel kapcsolatos adminisztratív és szervezési feladatok 
ellátásának megszervezése. 

 Projekt munkafolyamatok koordinációja, a projekt előrehaladás 
ellenőrzése, beszámol 

 Koordinál, kapcsolatot tart és egyeztetéseket szervez a projektben 
érintettekkel. 

 A projekttel kapcsolatban felmerülő bármilyen nemű kérdések, 
problémák, módosítási igények kezeléséhez, előterjesztés a projekt 
menedzsment szervezet vezetője részére. 

 PMSZ vezetőjének akadályozatása esetén a PMSZ képviselete 
 A projekt önálló nyilvántartási rendszerének kialakításának 

megszervezése. 
 Projekt előrehaladási jelentések/záró jelentés készítése 
 Ellenőrzi, hogy a szöveges és pénzügyi beszámolók megfelelnek-e a 

Támogatási Szerződésben foglaltaknak. 
 Kapcsolatot tart és ellenőrzi a pénzügyi, jogi, műszaki szakértő, PR 

szervezet munkáját. 
 Segítséget nyújt a koordinációs feladatok ellátásában 
 Dokumentáció kezelési folyamatok folyamatos ellenőrzése, működés 

folyamatos fenntartása. 
 Részt vesz a helyszíni ellenőrzéseken. 
 Részt vesz a projekt értekezleteken. 
 Dokumentálás. 

110óra/projekttartam

Műszaki szakértő  
(1 fő) 

 A műszaki vonatkozású feladatok koordinálása, végrehajtása, műszaki 
nyomon követése 

 Szakmai támogatás, esetleges szakmai problémák megoldása 
 A projekt keretében keletkezett tervek véleményezése, továbbítása a 

projekt menedzser felé. 
 A projektgazda érdekeinek képviselete műszaki ügyekben, jelentések 

műszaki részének összeállítása 
 Ellenőrzi az ütemtervnek megfelelő előrehaladást, általában felügyeli a 

projekt műszaki megvalósítását 
 A tervezés ütemtervének és munkatervének nyomon követése, 

felügyelete, az esetleges módosítások véleményezése 
 Együttműködik a kivitelezővel és a műszaki ellenőrrel 
 Közreműködik a PEJ és a zárójelentés elkészítésében. 
 Részt vesz a projekt értekezleteken. 
 Szükség esetén részt vesz a helyszíni ellenőrzéseken. 
 Dokumentálás 

30 óra/projekttartam
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Funkció Fő feladatok 
Munkaidő
szükséglet 

Pénzügyi szakértő 
 (1 fő) 

 Projekt pénzügyi tevékenységével kapcsolatos adminisztratív és 
szervezési feladatok ellátásának megszervezése. 

 A Támogatási Szerződés és a projekt Pénzügyi Elszámolási 
Útmutatójában foglaltak szerint a Kifizetési kérelmek határidőre történő 
elkészítése. 

  Szerződések, számlák kezelése, nyilvántartása. 
 Csak a kifogástalanul kiállított számlákat és hozzákapcsolt 

dokumentációt fogadhat el; hibás számlára kifizetést nem eszközölhet. 
 Teljesítésigazolások előkészítése. 
 Pénzügyi nyilvántartások vezetése (szerződések, ütemezés, 

kifizetések, stb) 
 Közreműködik a PEJ és a zárójelentés elkészítésében. 
 Ellenőrzi a pénzügyi ütemterv végrehajtását. 
 Ellenőrzi, hogy a szöveges és pénzügyi beszámolók megfelelnek-e a 

Támogatási Szerződésben foglaltaknak. 
 Részt vesz a projekt értekezleteken. 
 Részt vesz a helyszíni ellenőrzéseken. 
 Dokumentálás 

20 óra/projekttartam

Megbízott külső szakértők 

Jogi szakértő (1 fő) 

 Jogi tanácsadás, a projekt jogi vonatkozású feladatainak ellátása 
 Vállalkozói szerződések nyomon követése, módosítása 
 Legalább negyedévente jelentést készít az elvégzett munkájáról a 

PMSZ vezetőjének 
 Kapcsolattartás és együttműködés a Kedvezményezettel illetve, a 

PMSZ vezetőjével 
 Részt vesz a havonkénti projekt értekezleteken  
 Közreműködik a PEJ és a zárójelentés elkészítésében. 

30 óra/projekttartam

Könyvvizsgáló (1 fő) 

 Könyvvizsgálói feladatok ellátása 
 Kapcsolattartás és együttműködés a Kedvezményezettel illetve a 

PMSZ vezetőjével és a pénzügyi szakértővel 
 Legalább negyedévente jelentést készít az elvégzett munkájáról a 

PMSZ vezetőjének 
 Részt vesz a havonkénti projekt értekezleteken  
 Közreműködik a PEJ és a zárójelentés elkészítésében 
 Könyvvizsgálói jelentés 
 Dokumentálás  

30 óra/projekttartam

Közbeszerzési 
tanácsadó (1 fő) 

 Közbeszerzési/beszerzési eljárások lefolytatása, szerződéskötés 
lebonyolítása 

 Szerződésmódosítások, szerződés teljesítéséről szóló hirdetmény 
megküldése az értesítőbe. 

 Dokumentálás 
 Kapcsolattartás és együttműködés a Kedvezményezettel illetve, a 

PMSZ vezetőjével 
 Közreműködik a PEJ elkészítésében 

Megbízás alapján 

PR és kommunikációs 
szakértő (1 fő)  

 A beruházás megvalósítási szakaszában az előírásoknak megfelelően 
az „II.” sz. kommunikációs csomag megvalósítása 

 Kapcsolattartás és együttműködés a Kedvezményezettel illetve, a 
PMSZ vezetőjével 

 Közreműködik a PEJ és a zárójelentés elkészítésében. 
 Részt vesz a havonkénti projekt értekezleteken 
 Dokumentálás 

Megbízás alapján 

 

A projektmenedzsment szervezet szervezeti ábrája a 2-2. sz. mellékletben látható. 
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A projektmenedzsment tevékenység tervezett költségvetése: 

PMSZ költsége: 

A projektmenedzsmenthez kapcsolódó költségek az alábbiakból tevődnek (időtáv: 32 hónap): 

2-3. táblázat: A projektmenedzsmenthez kapcsolódó költségek (időtáv: 32 hónap) 

 

Szakértői díjak megállapítása 
során alkalmazott óradíj 

(Ft/óra) 

Időszükséglet 
(óra) 

Nettó összeg 
(Ft) 

PMSZ vezető: 20 000 40 800 000

Projekt menedzser: 15 000 110 1 650 000

Műszaki szakértő 15 000 30 450 000

Pénzügyi szakértő 10 000 20 200 000

Összesen: 3 100 000 Ft

 

Külső szakértői költségek: 

Jogi szakértő:    25 000 Ft/óra x 30 óra =      750 000 Ft+ÁFA 

Könyvvizsgáló:   25 000 Ft/óra x 30 óra =      750 000 Ft+ÁFA 

Közbeszerzési tanácsadó: 

 Kivitelező kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési dokumentáció kidolgozása, 
közbeszerzési eljárás lefolytatása 

 PMSZ szervezet kiválasztásához kapcsolódó ajánlati felhívás kidolgozása, szabadkézi 
beszerzés lefolytatása 

 Jogi szakértő kiválasztásához kapcsolódó ajánlati felhívás kidolgozása, szabadkézi 
beszerzés lefolytatása 

 Könyvvizsgáló kiválasztásához kapcsolódó ajánlati felhívás kidolgozása, szabadkézi 
beszerzés lefolytatása 

 PR és kommunikációs szakértő kiválasztásához kapcsolódó ajánlati felhívás 
kidolgozása, szabadkézi beszerzés lefolytatása: 

 Műszaki ellenőr kiválasztásához kapcsolódó ajánlati felhívás kidolgozása, szabadkézi 
beszerzés lefolytatása 

Mindösszesen:        2.000.000 Ft+ÁFA 

PR költsége (II. kommunikációs csomag):        500.000 Ft+ÁFA 

 

Szakértőkkel szemben állított követelmények 

A PMSZ tagjainak, valamint a külső szakértőnek, magasan kvalifikált, szakterületükön 
többéves tapasztalattal rendelkező személyeknek szükséges lenniük, hiszen a szaktudás és 
gyakorlatias szemléletmód együtt garantálja a projekt sikerét. 
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A szakértőknek a következő alkalmassági minimumkövetelményeknek kell megfelelniük. 

2-4. táblázat: PMSZ tagokkal szemben elvárt követelmények bemutatása 

Szakértő 
Képzettségi

feltételek 
Jogosultsági

feltételek 
Szakmai elvárások és 

referenciák 

PMSZ vezető 
Műszaki/pénzügyi jellegű 

egyetemi végzettség 
- 

Minimum 10 éves beruházási 
tapasztalat Európai Uniós 

projektek menedzselésében 
gyakorlat, minimum 400 millió Ft 

értékben 

Projekt menedzser 
Felsőfokú szakirányú 

(pénzügyi/környezetvédelmi) 
végzettség 

- 

Minimum 5 éves beruházási 
gyakorlat menedzselésében, vagy 

koordinálásában, minimum  
400 millió Ft értékben 

Műszaki szakértő 

Műszaki jellegű egyetemi 
végzettség és szakirányú 

egyéb végzettség (pl. közmű 
építési és 

környezetgazdálkodási 
szakmérnök) 

- 
5 év üzemeltetési (hálózat, telep) 

gyakorlat 

Pénzügyi szakértő Közgazdász végzettség - 

Minimum 5 éves szakirányú 
gyakorlat Európai uniós projektek 
elszámolásában gyakorlat, 400 

millió Ft értékben 

Jogi szakértő Jogi felsőfokú végzettség - Minimum 5 éves tapasztalat 

Könyvvizsgáló Felsőfokú végzettség 
Bejegyzett 

könyvvizsgáló 
Minimum 5 éves tapasztalat 

Hivatalos 
közbeszerzési 

tanácsadó 
Felsőfokú végzettség 

Közbeszerzési 
tanácsadó 

névjegyzékben 
szerepel, 

szakterülete 
kiterjed a 

szolgáltatás 
megrendelés és 

az építési 
beruházás tárgyú 

eljárások 
mindegyikére. 

Minimum 5 éves tapasztalat 

PR és 
kommunikációs 

szakértő/szervezet 
- - Minimum 5 éves tapasztalat 

 

2.2.2. A projektmenedzsment szervezet működése 

A PMSZ létrehozásának ismertetése 

A Támogatási Szerződés aláírását követően kerül kiválasztásra a hivatalos közbeszerzési 
tanácsadó, majd szerződéskötést követően lefolytatják a tervezett beszerzéseket, 
közbeszerzéseket. A PMSZ szervezetet szabadkézi beszerzés útján választja ki a 
Kedvezményezett. 

A PMSZ tagjainak kiválasztását követően a Kedvezményezett indító projekt értekezletet hív 
össze. 

Indító projekt értekezlet feladatai: 

 A „Tárnokréti település szennyvízelvezetése és szennyvízkezelése” tárgyú beruházás 
előzményeinek bemutatása. 

 A Támogatási szerződés ismertetése, a munkafolyamatok összehangolása érdekében. 
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 Kedvezményezett ismerteti a tagok feladatait, valamint felelősség és hatáskörüket, a 
PMSZ szervezet felépítését. 

 A PMSZ-tel szemben felállított követelmények részletes ismertetése, azaz: 

 A létrehozandó projektorientált szervezet stratégiai fontosságúnak 
tekintse jelen projekt sikerét, és e cél érdekében fejlessze szervezete 
struktúráit és kultúráját. 

 A módszertani, szervezeti, kompetencia, infrastruktúra és információ 
technológia területeket maximálisan támogassa projekt orientált 
eszközök alkalmazásával. 

 Ezen szervezeti egység integrálja magába a projekt feladatok 
elvégzésében érintett funkcionális tevékenységeket. Ez az integráció 
kizárólag a projekt időtartamára és a szükséges kapacitásokra jöjjön 
létre. 

 A PMSZ feladatainak ismertetése, azaz: 

 Koordinálás, kapcsolatot tartás és egyeztetések szervezése a projektben 
érintett összes céggel, szakértővel, felügyeleti és engedélyező 
hatóságokkal, minisztériumokkal, intézményekkel, az engedélyezésben, 
tervezésben, jóváhagyásban, építés-felügyeletben, és üzembe helyezési 
eljárásokban érintett felekkel. 

 A PMSZ Szervezeti és Működési Szabályzatának létrehozása. 

 Értekezletek megszervezése, megtartása és emlékeztetők készítése. 

 Döntéshozatal operatív ügyekben. 

 Stratégiai döntések meghozatalának kezdeményezése a 
Kedvezményezettnél. 

 A projekttel kapcsolatban felmerülő bármilyen nemű kérdések, 
problémák, módosítási igények kezelése. 

 A projekt önálló nyilvántartási rendszerének kialakítása a 
Kedvezményezettnél. 

 Minden év végét követő első hónap végéig éves beszámoló készítése a 
Kedvezményezett részére. 

 Szükség esetén ad-hoc beszámolók / jelentések készítése, tájékoztatás a 
Kedvezményezett, a Közreműködő Szervezet és az Irányító hatóság 
számára. 

 Negyedévente a projekttel kapcsolatos költségkimutatások, összesítők 
készítése. 

 A negyedévi beszámolási kötelezettségen felül minden különös, 
halasztást nem tűrő alkalommal költségkimutatás készítése. 

 A támogatási szerződés által delegált feladatok ellátása. 

 Helyszíni ellenőrzéseken való koordinálás, felügyelet. 

 Jelentések,zárójelentés, kifizetési kérelmek készítése. 

 A projekttel kapcsolatos dokumentumok begyűjtése, rendszerezése, 
átadása a Kedvezményezett számára. 

 Projekttel kapcsolatos konfliktusok és jogviták rendezésében aktív 
részvétel és segítségnyújtás. 
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 A Kedvezményezett felkéri a kiválasztott PMSZ vezetőt a PMSZ Szervezeti és 
Működési Szabályzatának készítésére (az SZMSZ-t a Kedvezményezettnek kell 
átadni, aki felterjeszti a Képviselő testületnek, aki jóváhagyja azt) 

 A következő PMSZ ülésig (havonkénti) az elvégzendő feladatok meghatározása 

 

PMSZ működési rendje: 

A PMSZ működésének elvei, a szervezeten belüli kapcsolatok és hierarchiák, a PMSZ tagok 
feladatleírásai a „Tárnokréti település szennyvízelvezetése és szennyvízkezelése” tárgyú 
Projekt Menedzsment Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatában kerülnek rögzítésre. 

A Projekt Menedzsment Szervezetet a PMSZ vezető akadályozatása esetén a projekt 
menedzser képviseli. 

A PMSZ vezető operatív irányítási ügyekben rendelkezik aláírási jogkörrel. 

A PMSZ-ben a feladatok jóváhagyási, ellenőrzési, végrehajtási szintjei elkülönülnek. 

PMSZ vezető havonként (célszerűen mindig azonos időben: pl. minden hónap első hétfőjén) 
köteles PMSZ értekezletet tartani a PMSZ tagok számára, a Kedvezményezett 
közreműködésével. Az értekezletek célja a projekt előrehaladás nyomon követése és az 
esetlegesen felmerülő problémák gyors és hatékony kezelése, a Támogatási Szerződésben 
szabott határidők betartása érdekében. Továbbá a felmerülő problémák kezelési módjának 
meghatározása érdekében. 

A Kedvezményezett a havonkénti PMSZ értekezleten kívül is összehívhat projekt 
megbeszélést, melynek időpontját köteles a PMSZ tagokkal egyeztetni. 

A PMSZ ügyirat kezelési rendjét az SZMSZ szabályozza. Különös tekintettel a Pályázati 
Útmutató azon előírására, miszerint, a külső PMSZ megbízása esetén a Kedvezményezettnek 
kell minden nemű eredeti dokumentumot tárolni.  

PMSZ tagok feladat és felelősségi körei, döntési mechanizmus a PMSZ szervezetben: 

A PMSZ vezetővel egyetértésben a PMSZ tagjai szakmai feladataiknak és a felelősségi 
körüknek megfelelően kapcsolódnak be a végrehajtási munkálatok egyes fázisaiba, illetve 
nyomon követik a projekt megvalósulásának egészét. 

A PMSZ tagjai a személyükre szóló feladatok végrehajtásért felelnek.  

PMSZ vezető: 

A PMSZ vezető a Kedvezményezett közvetlen irányítása alatt áll. A szervezet munkájával 
összefüggő operatív döntéseket a PMSZ vezetője hozza meg, és felelős a meghatározott 
előírások betartásáért és követéséért; a stratégiai és irányítási döntések meghozatalát a 
Kedvezményezettnél kezdeményezi. A stratégiai, irányítási döntéseket a Kedvezményezett 
hozza meg, kikérve a PMSZ vezető szakvéleményét. 

A PMSZ vezetőnek beszámolási és jelentéstételi kötelezettsége a Kedvezményezett felé van. 
A PMSZ vezetőnek közvetlen utasítási és ellenőrzési joga van a projekt tevékenységekben 
résztvevőkkel szemben. Feladatait a 2-2. táblázat ismerteti, valamint a PMSZ SZMSZ 
határozza meg. 



Tárnokréti település szennyvízelvezetése és szennyvízkezelése    

VTK Innosystem Kft. 
1134 Budapest, Pattantyús u. 7. 

Tel.: (36)-1-215-8857 
Fax.: (36)-1-216-1695 

24

Projekt menedzser: 

A projekt menedzser a PMSZ vezető közvetlen irányítása alatt áll. A projekt menedzsernek 
beszámolási és jelentéstételi kötelezettsége a PMSZ vezető felé van. A projekt menedzsernek 
közvetlen utasítási és ellenőrzési joga van a projekt tevékenységekben résztvevőkkel 
szemben. Feladatait a PMSZ SZMSZ határozza meg. A PMSZ vezető akadályoztatása esetén 
képviseli a PMSZ vezetőt. A projekt menedzser operatív ügyekben döntési jogkörrel 
rendelkezik, egyeztetve a PMSZ vezetővel. Feladatait a 2-2. táblázat ismerteti, valamint a 
PMSZ SZMSZ határozza meg. 

Műszaki szakértő: 

A műszaki szakértő a projekt menedzser közvetlen irányítása alatt áll. A projekt menedzserrel 
egyeztetve hozhat operatív döntéseket. A projekt menedzser köteles kikérni a műszaki 
szakértő véleményét döntéshozatal előtt. Stratégiai, irányítási döntések meghozatalát a projekt 
menedzsernél kezdeményezi, aki előterjeszti a PMSZ vezetőnek. A műszaki szakértőnek 
beszámolási és jelentéstételi kötelezettsége a projekt menedzser felé van. Feladatait a 2-2. 
táblázat ismerteti, valamint a PMSZ SZMSZ határozza meg. 

Pénzügyi szakértő: 

A pénzügyi szakértő a projekt menedzser közvetlen irányítása alatt áll. A projekt 
menedzserrel egyeztetve, együttesen hozhat operatív döntéseket. A projekt menedzser köteles 
kikérni a pénzügyi szakértő véleményét döntéshozatal előtt. Stratégiai, irányítási döntések 
meghozatalát a projekt menedzsernél kezdeményezi, aki előterjeszti a PMSZ vezetőnek. 
Beszámolási kötelezettsége a projekt menedzser felé van. Feladatait a 2-2. táblázat ismerteti, 
valamint a PMSZ SZMSZ határozza meg. 

Külső szakérők feladat és felelősségi körei, döntési mechanizmus: 

Jogi szakértő: 

A jogi szakértő a PMSZ vezető irányítása alatt áll, ugyanakkor a Kedvezményezett is 
utasíthatja, ellenőrizheti munkáját. Beszámolási kötelezettsége a Kedvezményezett/ illetve a 
fentiek értelmében a PMSZ vezető felé van. Feladatait a 2-2. táblázat ismerteti. 

Könyvvizsgáló: 

A könyvvizsgáló a PMSZ vezető irányítása alatt áll, ugyanakkor a Kedvezményezett is 
utasíthatja, ellenőrizheti munkáját. Beszámolási kötelezettsége a Kedvezményezett/ illetve a 
fentiek értelmében a PMSZ vezető felé van. Feladatait a 2-2. táblázat ismerteti. 

Hivatalos közbeszerzési tanácsadó: 

A hivatalos közbeszerzési tanácsadó a Kedvezményezett közvetlen irányítása alatt áll. A 
PMSZ vezetőjének kiválasztása után a hivatalos közbeszerzési szakértő a PMSZ vezető 
irányítása alá kerül. Beszámolási kötelezettsége a Kedvezményezett/ illetve a fentiek 
értelmében a PMSZ vezető felé van. Feladatait a 2-2. táblázat ismerteti. 
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PR szakértő: 

A PR szakértő PMSZ vezető közvetlen irányítása alatt áll, ugyanakkor a Kedvezményezett is 
utasíthatja, ellenőrizheti munkáját. Beszámolási kötelezettsége a Kedvezményezett/ illetve a 
fentiek értelmében a PMSZ vezető felé van. 

Feladata: 

 Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság által támogatott 
beruházáshoz kapcsolódó tájékoztatási, PR- és konfliktuskezelési feladatok teljes körű 
ellátása, ide értve a szükséges szakértői rendelkezésre állás folyamatos biztosítását, 
különös tekintettel a tájékoztatási stratégia elkészítése és rendszeres felülvizsgálata, az 
ezt megalapozó kutatások elvégzése, az ezekre alapuló akciótervek elkészítése 
Kedvezményezett ezek alkalmazásában történő folyamatos támogatása. 

 A szennyvízkezelési program szakmai ismertetése, bemutatása, társadalmi 
elfogadtatásának elősegítése, a lakosság felkészítése a környezettudatos magatartásra.  

 A tervezett rákötési arány eléréséhez szükséges stratégia kialakítása a PMSZ 
vezetőjével egyeztetve. 

 A II. kommunikációs csomag megvalósítása. 
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3. HÁTTÉR, KÖRNYEZET 

3.1. Érintett földrajzi terület bemutatása 

3.1.1. A terület közigazgatási lehatárolása, területi egységek 

A projektterület Tárnokréti község (csatornahálózat kiépítése, szennyvíztiszító berendezés) 
területén helyezkedik el.  

Tárnokréti település lakos-egyenérték terhelése: 210 (1 fő=1 LEÉ). 

A fejlesztéssel érintett település földrajzi területi lehatárolását szemlélteti a 3-1. táblázat. 
3-1. táblázat: A projektterület által közvetve és közvetlenül érintett települések földrajzi lehatárolása 

Település Régió Megye Kis térség Érintett KÖTEVIFE Lakosság szám*
A projektben szereplő település 

TárnokrétiI Nyugat-Dunántúl 
Győr-Moson-

Sopron 
megye 

Csornai 
kistérség 

Észak-dunántúli 
Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 

210 

*KSH, Éves településstatisztikai adatok 2010-es településszerkezetben, Állandó népesség száma 

Tárnokréti a Kisalföldön, a Hanság délkeleti részén, a Tóközben, a Rábca partján fekvő 
kistelepülés. A falu Győrtől 27 km, Csornától 17 km távolságra van. Az alábbi ábra 
szemlélteti a projekt által területileg érintett település földrajzi elhelyezkedését 
Magyarországon, Győr-Moson-Sopron megyében.  

 

 
3-1. ábra: A projekt által érintett település földrajzi elhelyezkedése 
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3.1.2. A terület természeti környezete és településszerkezeti jellemzői 

A projektjavaslattal érintett település Magyarország kistájainak katasztere szerint a Kisalföld 
nagytájába tartozik az alábbi besorolás szerint. 

3-2. táblázat: A település kistájkataszteri besorolása 

Nagytáj Középtáj Kistájcsoport Kistáj Település 

Kisalföld Győri-medence Rábaköz Csornai sík Tárnokréti 

 

Az érintett település domborzati viszonyát, vízrajzát és éghajlatát Magyarország Kistájainak 
Katasztere (MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, 1990) c. könyv Csornai-síkra 
vonatkozó leírása alapján ismertetjük: 

Domborzati viszonyok: 

A felszín tszf-i magassága 113-115 m. A relatív relief kisebb mint 2 m/km2. A projektterület 
domborzati térképét a 3-1. sz. melléklet szemlélteti. 

Földtani közeg:  

Tárnokrétin a talaj- és talaj vízviszonyokat Sziget-Aqua Kft. által készített „Tárnokréti 
Község Települési szennyvízkezelési program készítését megelőző szakvélemény” 
felhasználásával ismertetjük. A szakvélemény készítése során 3 db, 2,50-5,00 m talpmélység 
közötti talajfeltáró furat létesült. A fúrásokból vett talajminták laboratóriumi vizsgálta alapján 
megállapítható, hogy a területen kötött- (sovány agyag, iszap), ún. átmeneti- (iszapos 
homokliszt, finomhomokos iszapos homokliszt, iszapos finomhomokos homokliszt) és 
finomszemcsés- (iszapos homoklisztes finomhomok, homoklisztes homok, finomhomok) 
talajok találhatóak. A feltárt szemcsés talajok – a vízáteresztőképességi együttható 102 -  
104 cm/s értékei között – jó vízvezetőnek, míg a kötött talajok rossz vizvezetőnek 
minősülnek. 

Vízrajz: 

Felszíni vizek: 

A terület egésze a Víz Keretirányelv szerint a Duna vízgyűjtőjén belül a ”Rábca és a Fertő tó” 
(1-1-2 számú) tervezési alegységbe sorolandó. A folyók vízminősége II. osztályú. 

A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük 
kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében (Az érzékeny 
felszíni vizek vízgyűjtő területét kijelölő települések listája) nem szerepel Tárnokréti település  

A felszínt megközelítően 1 km/km2-es sűrűségű csatornahálózat tagolja. 

A projektterület nem érint olyan, településeket, amelyek a Vásárhelyi-terv keretében tervezett 
árvízi tározókkal határosak. 

A projektterület vízrajzi térképét a 3-2. sz. melléklet tartalmazza.  

Felszín alatti vizek: 

A Csornai-síkon a talajvíz szintje a folyóvölgyekben 2 m-nél magasabban, azokon kívül  
2-4 m között helyezkedik el. A táj nagyobb részén kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos a 
talajvíz.  
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A fentebb hivatkozott szakvélemény kidolgozása folyamán mélyített fúrásokban a feltárások 
időpontjában – 2010. április 10. – a talajvíz szintje mindhárom furatban elérték. A nyugalmi 
vízszint 1,55 - 4,23 m között volt. Ezen túlmenően a talajvíz szintjét a feltáró fúrások 
környezetében lévő ingatlanokon található 3 db ásott kútnál is megmérték, a vízszint a 
kutakban a perem alatt -3,47 – 4,46 m között mozgott. 

A településen a maximális talajvízszint értékét nagyban befolyásolja a Rábca mindenkori élő 
vízszintje illetve a település környezetében lévő belvízelvezető csatornák vízlevezető 
képessége. A Rábca tartósan magas vízállásakor a település mély fekvésű részein a talajvíz 
fakadó víz formájában a terepszint felett, azt néhány decimétert meghaladóan megjelenhet. 

A VITUKI Nonprofit Kft. „Magyarország magas talajvízállású területeinek meghatározása, 
továbbá megjelenítése térinformatikai rendszerben.” című jelentése alapján a projektterület 
magas talajvízállású, mivel Tárnokréti település szerepel a magas talajvízállású területek 
listáján.  

A magas talajvízállású területek érintettségére vonatkozó tervezői nyilatkozatot a  
3-3. sz. melléklet tartalmazza. 

Tárnokrétin a talajvíz minőségének megismerése céljából a „Tárnokréti Község Települési 
szennyvízkezelési program készítését megelőző szakvélemény” készítésekor 3 ásott kútnál 
vízmintát vettek. A mérési eredmények alapján kijelenthető, hogy Tárnokréti településen a 
talajvíz nitrát, foszfát és szulfát vonatkozásában szennyezett, a mért koncentrációk esetenként 
jóval határérték felett voltak. Ez vélhetően a település csatornázatlanságából, valamint az 
állattartásból adódik, a szivárgó szennyvíz magas ammónia tartalma a talajban, mint 
háromfázisú közegben a nitrifikáció következtében nitrát formává alakul, és így szennyezi a 
talajvizet. 

Tárnokréti település ár – és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 
18/2003. KvVM-BM együttes rendelet szerint enyhén veszélyeztetett település. 

A 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet szerint, felszín alatti vizek szempontjából a Tárnokréti 
település „Érzékeny” besorolású területen fekszik. 

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelemről szóló 27/2006. (II.7.) 
Korm. rendelet meghatározott nitrátérzékeny területek között az érintett település nem 
szerepel. 

A 123/1997 (VII.18.) Kormányrendelet szerint a fejlesztéssel érintett terület sérülékeny 
vízbázist nem érint. 

A felszín alatti vizek tekintetében a legjelentősebb szennyező forrás az elszikkasztott 
szennyvíz. A szennyvízszikkasztás a talaj és vízszennyezés mellett növeli a belvízveszélyt is.  

Ökológiai viszonyok: 

Tárnokréti település a Fertő Hansági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén 
helyezkedik el.  

A település szerepel a NATURA 2000-es európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekkel érintett települések között, mint különleges madárvédelmi terület, 
valamint mint kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzésű terület (Forrás: 
www.ferto-hansag.hu), azonban a projekt megvalósításának helyszínei közvetlenül nem 
érintenek NATURA 2000-es területeket. A NATURA 2000-es területek elhelyezkedését a 
településhez képest a 3-4. sz. melléklet szemlélteti. 
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Éghajlati viszonyok:  

A Csornai-sík mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz kistáj. A napfénytartam évi összege 
meghaladja az 1950 órát. Az évi középhőmérséklet 9,5 és 10,0°C között van. A fagymentes 
időszak hossza átlagosan 185-190 nap. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok és 
minimumok átlaga 33,0-33,5°C ill. -16,0 és -16,5°C közötti. A csapadék évi összege 590 és 
640 mm között van. A hótakarós napok átlagos száma 35 nap. Az ariditási index a területen 
1,10 és 1,16 között változik. Az uralkodó szélirány az ÉNy-i, az átlagos szélsebesség kevéssel 
3 m/s alatt marad.  

Településszerkezeti jellemzők bemutatása: 

Tárnokrétit a Csornai kistérség foglalja magába. A Csornai kistérséget összesen 34 település 
alkotja. 

A csornai kistérség szerepel a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló  
311/2007. (XI. 17.) Korm. Rendeletben (amely hatályon kívül helyezte a 64/2004. (IV.15.) 
Korm. rendeletet) mint átmenetileg kedvezményezett kistérség. 

A területfejlesztés szempontjából kiemelt térségek és települések (ld. 3-3. táblázat  
TEKTT lista) között Tárnokréti szerepel. 

3-3. táblázat: A területfejlesztés szempontjából kiemelt térségek és települések listája 

Érintett  
település 

311/2007 (XI.17.) és 
240/2006 (XI.30.) 
korm. rendeletek 
szerint hátrányos 

helyzetű kistérségek 
és települések 

Aprófalvas 
vagy 

tanyás 
települések 

Tisza térség 

Pólusvárosok, 
megyei jogú 

városok, 
kistérségi 
központok 

szumma, 5 
pontos 

értékeléshez 

Tárnokréti 1 1 0 0 2 
 

A település közigazgatási területe 961,4 ha, ebből külterület 954 h, a belterület 7,4 ha. 
Tárnokréti község igazgatási rangú, településszerkezet tekintetében falusias jellegű, döntően 
oldalhatáron álló, családi házas beépítés a jellemző. 

Lakó- és lakássűrűség bemutatása: 

Az érintett település népsűrűsége 22,01 fő/km2, lakássűrűsége 11,22 lakás/km2. 

A projekttel érintett település áttekintő helyszínrajzát a 3.-5. sz. melléklet tartalmazza.  

3.2. Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása 

3.2.1. Demográfiai helyzet, társadalmi jellemzők 

Népesség alakulása: 

A népesség és a lakáshelyzet alakulását az érintett településen 2001. és 2010. között 
vizsgáltuk.  

Az adatok forrása: 

 KSH adatbázis: 

 Állandó népesség száma (Forrás: KEKKH) 

A település összes lakos száma az elmúlt 10 évben 207 fő és 239 fő között mozgott, míg a 
lakásállomány 108 db-ról 107 db-ra csökkent. 
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3-4. táblázat: Állandó lakónépesség (fő) és a lakásállomány (db) száma 

Időszak 
Lakos

(fő) 
Lakásállomány 

(db) 

2002.01.01 229 108 

2003.01.01 231 105 

2004.01.01 239 106 

2005.01.01 233 106 

2006.01.01 232 107 

2007.01.01 218 107 

2008.01.01 214 107 

2009.01.01 207 107 

2010.01.01 214 107 

2011.01.01 210 107 

2012.01.01. n.a. n.a. 

 

A 2001 és 2010 népesség adatok alapján megállapítható, hogy a település népességszáma 
csökken, azonban Tárnokréti község településfejlesztési koncepciója célul tűzte ki a folyamat 
megállítást, esetleg megfordítását, olyan intézkedésekkel (csatornahálózat kiépítése, 
lakóingatlanok értékesítése fiatalok betelepülése érdekében), amelyek ösztönzőleg hatnak a 
népességszám növekedésére.  

A népességszám előrejelzése érdekében a népesség adatokra trendvonalat illesztettünk, a 
trendvonal típusának a hatványfüggvényt választottuk, mert hosszú távon – 
településfejlesztési koncepció alapján – lassabb csökkenéssel, majd stagnáló lakosszámmal 
számolunk. 

A trendvonal egyenlete alapján előrevetítettük a település népességszám alakulását, amely 
szerint 2021-re kb. 206 lakos prognosztizálható, így a településen a népességszám minimális 
csökkenésével lehet számolni az elkövetkezendő 10 évben a statisztikai adatok alapján.  

A fentiek alapján a 4.1.2. fejezetben található előrejelzés során stagnáló lakosszámmal 
számolunk. 

Az élveszületések, a halálozások, az odavándorlások és az elvándorlások átlagos számát a  
3-5. táblázat ismerteti.  

3-5. táblázat: Népmozgalmi mutatók 

 

Élveszületések 
száma 

(fő) 

Halálozások
száma 

(fő) 

Odavándorlások száma 
(eset) 

Elvándorlások száma 
(eset) 

Átlag (2001-2010.) 1,33 3,78 11,10 12,00 
 

A népmozgalmi mutatók ismeretében megállapítható, hogy a település népességszámának 
csökkenésének legfőbb oka az elöregedés, elhalálozás. 

A 
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3-6. táblázat átfogóan mutatja be a demográfiai helyzet alapadatait. 
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3-6. táblázat: A demográfiai helyzet alapadatai 

Település neve 
Központi 

belterületen 
Egyéb 

belterületen* 
Külterületen Összesen 

Lakosszám (fő) 204 0 6 210 

Ideiglenes lakosok 
száma 

0 0 0 0 

Lakások száma (db) 106 0 1 107 

Vízbekötések száma 
(db) 

106 0 1 107 

Egyéb lakóegységek 
száma (db) 

0 0 0 0 

Lakos-egyenérték 
terhelés 

204 0 6 210 

Üdülőnépesség 0 0 0 0 

A szennyvízkezelési 
szolgáltatással ellátott 
lakosság aránya a 
projekt megvalósulása 
esetén a projekt által 
érintett település(ek) 
teljes lakosságán belül 

100 0 100 100 

 

3.2.2. Gazdasági jellemzők 

Háztartások havi jövedelem-kimutatása: 

Győr-Moson-Sopron Megyében az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 208 385 Ft, 
melyet a megyék közül kizárólag Fejér Megye (210 752 Ft) Pest Megye (212 180 Ft), 
valamint Budapest (283 121 Ft) múl felül. 

A KSH 2010. évi adatai szerint Tárnokréti településen az egy főre jutó személyi 
jövedelemalapot képező, munkából származó jövedelem az alábbiak szerint alakult a 
településen (3-7. táblázat). 

3-7. táblázat: Egy főre jutó személyi jövedelemadó alapot képező, munkából származó jövedelem, 2010 

Település 

Egy főre jutó SZJA 
alapot képező 

jövedelem, 
Ft 

Egy főre jutó 
SZJA, Ft 

Egy főre jutó 
nettó 

jövedelem, 
Ft 

Egy főre jutó 
havi nettó 
jövedelem, 

Ft 

Háztartások 
havi nettó 
jövedelme, 

Ft 

Tárnokréti 607 000 90 000 517 000 43 083 84 555 
Forrás: KSH, Interaktív grafikonok és térképek - Magyarországi térképek, Általános gazdaságstatisztika 
(http://www.ksh.hu/interaktiv_moterkepek)) 

Munkanélküliség: 

A Csornai kistérség foglalkoztatási helyzetét 2010-ben 4,5%-os egyensúlyhiány jellemezte 
(vagyis 100 munkaképes korú állandó lakosból 5 fő a regisztrált munkanélküli). Ez az arány 
Tárnokréti esetében valamivel rosszabb, mivel a településen a nyilvántartott álláskeresők 
aránya 6,4% (aktuális KSH adatok) volt. 

Díjfizetési hajlandóság: 

A beruházás kialakítását befolyásolni fogja a fogyasztók díjfizetési hajlandósága, a díjfizető 
képessége. A térségben a díjfizetési (víz, hulladék) hajlandóság jónak mondható.  
A Pannon-Víz Zrt-nek (vízszolgáltató) nincs jelentős kintlévősége a településen. A közelmúlt 
távlatában kijelenthető, hogy Tárnokréti lakossága és közületei közül nem került ki 60 napnál 
hosszabb idejű tartozást felhalmozott fogyasztó.  

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás megvalósítása, üzemeltetése 
során a díjfizetési hajlandóság esetleges hiánya kizárólag minimális kockázatot jelent. 
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Gazdasági szervezetek: 

KSH adatok szerint 2010-ben (Forrás: KSH, Interaktív grafikonok és térképek - 
Magyarországi térképek, Általános gazdaságstatisztika 
(http://www.ksh.hu/interaktiv_moterkepek)) Tárnokréti településen az ezer lakosra jutó 
működő vállalkozások száma 20 db volt. A működő társas vállalkozás egyik fele a 
mezőgazdasági a másik felel pedig szolgáltatói tevékenységet folytat, az iparban 
tevékenykedők aránya 0%.  

Az egyéni vállalkozások aránya a működő vállalkozásokból 25 %-a, a legalább 10 főt 
foglalkoztatók aránya 0%.  

A településen működő vállalkozások – önkormányzati adatszolgáltatás alapján –felsorolását 
az alábbi táblázat tartalmazza. 

3-8. táblázat: Tárnokrétin található gazdálkodói vízbekötések 

Fogyasztó  
megnevezése 

Fogyasztási hely 
(cím) 

Fogyasztott
vízmennyiség

m3/év 
(2011) 

Tevékenységi 
kör 

Megjegyzés 

Vadászház Új utca 27. 24 vendéglátás 
Rá lenne kötve a 
csatornahálózatra. 

Réti Tours Kft. Fő utca 12. 409 szolgáltatás 

Réti Tours Kft. pálinkafőzdét 
üzemeltet, ahol kb. napi 1 m3 
vizet vételez, hűtési célra, amit 
helyben el is szikkaszt, ez nem 
kerülne a csatornahálózatba. 
Kizárólag a pálinkafőző 
kommunális szennyvize kerülne 
a csatornahálózatba, melynek 
mennyisége a két dolgozó által, 
a szociális helységekben 
használt vízzel egyenlő (kb. 
0,21 m3/d). 

Kulinália Bt. Fő utca 55. - vendéglátás 

Közös vízbekötése van a 
Rábaközi ÁFÉSZ vegyesbolttal, 
a szennyvízbekötés is közös 
lenne. 

Rábaközi ÁFÉSZ 
vegyesbolt 

Fő utca 57. 64 szolgáltatás 
Rá lenne kötve a 
csatornahálózatra 

Agroinvenció Bt Új utca 697 
mezőgazdasági 

szolgáltatás 
Nem lenne rákötve a 
csatornahálózatra. 

Összesen: 1194   

 

Tárnokréti településen az egyéb gazdálkodói vízfogyasztás m3-ben kifejezett mennyisége 
ugyan meghaladja a teljes vízmennyiség 5%-át, azonban a két jelentős vízfogyasztó közül 
kizárólag Réti Tours Kft. kommunális szennyvize  
(2 fő x 115 l/fő/d x 90% = 0,21 m3/d) kerül rávezetésre az építendő csatornahálózatra, így az 
egyéb gazdálkodói szennyvíz mennyisége 5% alatt várható. 

Intézményi ellátottság: 

A településen található intézményeket – önkormányzati adatszolgáltatás alapján –felsorolását 
az alábbi táblázat tartalmazza. 
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3-9. táblázat: Tárnokrétin található intézményi vízbekötések 

Fogyasztó megnevezése* 
Fogyasztási hely 

(cím) 

Fogyasztott
vízmennyiség

m3/év 
(2011) 

Megjegyzés 

Polgármesteri Hivatal, Közösségi Ház Fő utca 24. 16 
Rá lenne kötve a 

csatornahálózatra.

Orvosi rendelő Fő utca 61. 9 
Rá lenne kötve a 
csatornahálózatra

Tájház Fő utca 84. 0 
Rá lenne kötve a 
csatornahálózatra

Evangélikus Egyház parókia Fő utca 41. 0 
Rá lenne kötve a 
csatornahálózatra

Összesen: 25  
 

Településünkön óvoda és általános iskolai oktatás nem működik. 

Civil szervezetek: 

A csatornázandó településen az alábbi alapítvány, egyesületek működnek: 

 Tárnokréti községért közalapítvány 

 Önkéntes tűzoltó egyesület 

 Nőegylet 

 Horgász Klub 

 Ifjúsági Klub 

 Gazdakör 

Kulturális örökség: 

A faluban két darab műemlék épület található:  

 evangélikus templom  

 késő barokk épültet 

Turisztikai vonatkozások: 

KSH adatok szerint 2010-ben (Forrás: KSH, Interaktív grafikonok és térképek - 
Magyarországi térképek, Ágazati gazdaságstatisztika 
(http://www.ksh.hu/interaktiv_moterkepek)) Tárnokréti településen az ezer lakosra jutó 
kereskedelmi és magánszálláshelyek szállásférőhelyeinek, valamint azok vendégéjszakáinak 
száma 0 db volt.  

Elmúlt időszakban megvalósult, illetve jelenleg megvalósítás alatt lévő jelentősebb 
ingatlanfejlesztések: 

Az elmúlt 5 évben jelentősebb ingatlanfejlesztés nem történt és az elkövetkező években sem 
várható. 
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4. A FEJLESZTÉS SZÜKSÉGSZERŰSÉGÉNEK ISMERTETÉSE 

4.1. Helyzetértékelés és előrejelzés 

A fejlesztendő tevékenységek jelenlegi állapotának bemutatásánál kitértünk a víziközmű 
üzemeltetőjére, az érintett település vízellátására, valamint a szennyvízkezelés jelenlegi 
helyzetére. Ezen túlmenően ismertetjük az elmúlt 5 évre vonatkozó vízfogyasztási adatokat és 
a víziközmű szolgáltatás működtetési tapasztalatait, valamint megbecsüljük a keletkező 
szennyvízmennyiségeket (háztartási/intézményi/ipari és egyéb gazdálkodói). 

A beruházás tárgyát képző fejlesztendő tevékenységek a következők:  

 Tárnokréti település szennyvízelvezetése és szennyvízkezelése. 

4.1.1. Helyzetértékelés 

Üzemeltető szervezet bemutatása 

A projekt által érintett településen a vízszolgáltatást a Pannon-Víz Zrt. végzi.  

A társaság a Kisalföldön és a Bakonyalján összesen 128 településen nyújt víziközmű 
szolgáltatást, részvényei 100%-ban a működési terület önkormányzatainak tulajdonában 
vannak. Legnagyobb tulajdonosa 61,237 %-os vagyoni részesedéssel Győr Megyei Jogú 
Város Önkormányzata, Tárnokréti település tulajdoni aránya 0,049% 

Területi elhelyezkedés szerint a Pannon-Víz Zrt. öt üzemmérnökségre tagozódik: Győri-, 
Nyúli-, Csornai-, Kapuvári-, és Jánossomorjai üzemmérnökségre. A központi szervezetek, és 
kiszolgáló egységek Győrben találhatók, Tárnokréti a Csornai üzemmérnökséghez tartozik. 

A társaság jegyzett tőkéje 1 312 520 000 Ft, az üzemeltetett művek tárgyi eszközeinek bruttó 
értéke 17 336 millió Ft. 

Magyarországon elsőként alkalmazták az ISO 9001 és ISO 14001 szabványoknak megfelelő 
minőség- és környezetirányítási rendszert. A két rendszer összevonásából Integrált Irányítási 
Rendszert alakítottak ki, mely az eredményes üzleti gazdálkodáshoz megfelelő szabályzó 
hátteret, a vezetés számára ellenőrzési lehetőséget teremtett. 

Vízellátó hálózat: 

A projekt által érintett Tárnokréti település vízellátását a Pannon-Víz Zrt. biztosítja. 

Tárnokréti község vízellátása a Csornai Üzemmérnökséghez tartozó Kóny-Bősárkányi 
vízrendszerről történik. A településre Ø150 mm külterületi vezetéken érkezik az ivóvíz a 
szomszédos Rábcakapi felöl, a településen pedig 4723 méter, Ø100 mm gerinchálózaton 
keresztül jut el a fogyasztókig. A község jelenleg 107 lakossági és 7 közületi vízbekötéssel 
rendelkezik. A hálózat részét képezi még 2 db közkút, 9 db tűzcsap és 13 db tolózár.  
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4-1. ábra: A vízműrendszer felépítése 

 
 

A projekt által érintett terület lakossági vízbekötéseinek számát a 4-1. táblázat szemlélteti. A 
településen a vízellátás 100 %-os.  

4-1. táblázat: Ivóvízhálózatba és szennyvízgyűjtő hálózatba bekapcsolt ingatlanok száma 

Év 
Ivóvízhálózatba 

bekapcsolt ingatlanok* 
száma 

Szennyvízgyűjtő 
hálózatba 

bekapcsolt 
ingatlanok 

száma 

2007. 97 0 

2008. 99 0 

2009. 104 0 

2010. 105 0 

2011. 107 0 

*lakások  

A projektterülettel érintett ingatlanok vízbekötéssel rendelkeznek és állandó lakosúak. 
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Szennyvíz elvezető és kezelő létesítmények, eszközök 

Tárnokrétin nem áll rendelkezésre közterületi szennyvízcsatorna hálózat, a települési 
szennyvízelvezetés nem megoldott. 

Jelenleg a kommunális szennyvíz túlnyomó része szakszerű tisztítás nélkül közműpótló 
berendezésekkel a talajba kerül, kis hányada zárt szennyvízgyűjtőkben történő gyűjtést és 
szippantással történő elszállítást követően kerül elhelyezésre a csornai szennyvíztisztító 
telepen. A szippantást magánvállalkozások végzik a saját tulajdonukban lévő 
szippantóautókkal, és ők szállítják el a befogadó helyre a szippantott szennyvizet. 
Önkormányzati tulajdonban a településen szippantókocsi nincs.  

A településről elszállított TFH mennyiségekről nem áll rendelkezésre adat, illetve rendkívül 
nehezen és pontatlanul becsülhető, mivel az épített csatornapótló létesítmények általában nem 
felelnek meg a hatályos építési előírásoknak, és ezekből a folyékony hulladék el tud 
szivárogni. A derítőknek egy része régen épült, így a tökéletes vízzárósági követelményeknek 
nem felelnek meg. Sok esetben a derítők alja teljesen szabad, nincs lebetonozva, sajnos 
gyakran előfordul, hogy az oldalukon a híg szennyvíz elszivárgására lyukat hagynak ki, ami 
által igen nagy mennyiségű szennyvíz kerül a talajba. A talajba jutó szennyvíz jelentősen 
károsítja a talajvizet, valamint az onnan táplált rétegvizet egyaránt. A káros folyamat további 
hatásaként a felszíni vízfolyások vize is fertőződik. 

Feltételezés alapján a településen kb. 40-45 db, olyan csatornapótló létesítmény található, 
amely műszakilag egyáltalán nem megfelelő és átépítésre szorul. 

4-2. táblázat: Szennyvíz elvezető és kezelő létesítmények, eszközök 

Eszköz/Létesítmény 
Rekonstrukcióig 

hátralévő élettartam 
Kapcsolódó 

felújítási költség [Ft] 
Tervezett 

élettartam (év) 

nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns 

 

Vízellátás és szennyvízkibocsátás mennyiségi adatainak bemutatása: 

Az alábbiakban bemutatásra kerülnek az érintett település fajlagos vízfogyasztási és fajlagos 
szennyvíz-kibocsátási tendenciái, a háztartási szennyvíz megoszlása, valamint a vízdíjak 
alakulása a 2007-2011. közötti években. 

Fajlagos vízfogyasztás: 

4-3. táblázat: Fajlagos vízfogyasztás 

Tárnokréti 

Vezetékes 
ivóvízzel 
ellátott 
lakosok 
száma 
(fő)* 

Szennyvíz 
hálózatba 
bekötött 
lakosok 

száma (fő)

Értékesített 
vízmennyiség 

(m3/év) 

Fajlagos éves 
vízfogyasztás 

(m3/fő/év) 

2007. 194 0 9198 47,4 

2008. 192 0 8756 45,7 

2009. 208 0 9312 44,8 

2010. 206 0 7290 35,4 

2011. 210** 0 7474 35,6 
*Pannon-Víz Zrt. nyilvántartásában szereplő lakossági bekötés szorozva a KSH adott 
év adataiból számolt fő/ingatlan fajlagos mutatóval. 
**2011-es KSH lakos, lakosszám adatok nem álltak rendelkezésre az MT készítésekor,  
ezért a 2010-es adatokból számított fő/ingatlant használtuk a vezetékes ivóvízzel 
ellátott lakosok számának meghatározásakor. 
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Háztartási és ipari szennyvizek: 

A településen nem áll rendelkezésre közterületi szennyvízcsatorna hálózat, ebből kifolyólag a 
települési szennyvízelvezetés nem megoldott.  

A fentiek alapján a keletkező szennyvíz mennyiségéről nem áll rendelkezésre információ, 
ezért az éves szennyvízkibocsátásokat 2007. és 2011. között a következő módon határoztuk 
meg: 

 A keletkező lakossági és intézményi szennyvízmennyiség alapjául a számlázott 
ivóvízmennyiség 90%-a szolgált, mivel azzal a becsléssel éltünk, hogy az 
elfogyasztott víz kb. 90%-a kerül majd a közcsatornára.  

 A gazdálkodói szennyvizeket a következő módszerrel határoztuk meg: 

 A számlázott gazdálkodói vízmennyiségből kivontuk minden év 
vonatkozásában a két jelentős vízfogyasztó (Agroinvenció Bt, Réti Tours 
Kft.) által a 2011-es évben fogyasztott ivóvízmennyiséget, mivel a két 
vállalkozás közül kizárólag a Réti Tours Kft. kommunális szennyvize (2 fő 
után) kerül majd rávezetésre (ld. 3-8. táblázat, megjegyzések) az építendő 
csatornahálózatra.  

 Tekintettel arra, hogy azzal a feltételezéssel élünk, hogy az elfogyasztott víz 
90%-a kerül majd a közcsatornára, ezért kiszámoltuk a kapott értékek 90%-
át, melyeket még megnöveltünk a Réti Tours Kft. kommunális 
szennyvizével (2 fő x 115 l/fő/d x 90% = 0,21 m3/d=76 m3/év). 

 Összesen a telepen kezelt szennyvíz meghatározásakor azzal a feltételezéssel 
éltünk, hogy az újonnan megépülő rendszeren max. 5%-os idegenvíz 
mennyiség várható, így a számlázott ivóvízmennyiségekből becsült 
szennyvízmennyiséget még 5%-al megnöveltük. 

4-4. táblázat: Lakossági, intézményi és ipari/kereskedelmi szennyvizek (m3) 

Év 
Lakosság 

(m3/év) 
Intézményi 

(m3/év) 
Üdülő 
(m3/év) 

Ipari és egyéb 
gazdálkodói 

tevékenységből (m3/év) 

Összesen a 
telepen kezelt 

(m3/év) 

2007. 8278 257 0 845 9849 
2008. 7880 248 0 718 9288 
2009. 8381 230 0 717 9795 
2010. 6561 260 0 419 7603 
2011. 6727 136 0 152 7365 

 

Tárnokréti település becsült biológiai terhelését az elmúlt öt évben a 4.1.4.-12. sz. táblázat 
szemlélteti, melynek adatait a következőkép becsültünk meg: 

 A 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a csatornával el nem látott népesség 
LEÉ számításánál figyelembe veendő mutató 1 fő = 1 LEÉ, így az egyes évek 
LEÉ terhelését az adott év lakosszáma adja. 

 A különböző évek biológiai terhelését az eltérő kategóriák (lakossági, 
intézményi, ipari/kereskedelmi) vonatkozásában, úgy határoztuk meg, hogy az 
évenkénti lakosszám/LEÉ adatokat beszoroztuk az adott évben keletkező 
lakossági, intézményi és ipari/kereskedelmi szennyvízmennyiségek, valamint 
az összes szennyvízmennyiség (idegenvíz nélkül) hányadosaival. 
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 Figyelembe véve azt a tényt, hogy a Tárnokrétin található intézményeket, 
gazdálkodó szervezeteket kizárólag helyi lakosok veszik igénybe, illetve azok 
csakis kommunális jellegű szennyvizeket engednek majd az építendő 
csatornahálózatra, ezért az intézményi és a gazdálkodói szennyvizek esetében 
további biológiai terheléssel nem számoltunk.  

4-5. táblázat: táblázat: Lakossági, intézményi és ipari/egyéb gazdálkodói szennyvizek 

Év Lakosság (LE) 
Intézményi 

(LE) 
Üdülő (LE) 

Ipari és egyéb gazdálkodói 
tevékenységből (LE) 

2007. 189 6 0 19 
2008. 184 6 0 17 
2009. 192 5 0 16 
2010. 190 8 0 12 
2011. 201 4 0 5 

 

 

A víziközmű szolgáltatás működtetési tapasztalatai: 

2011. december 31-ig: 

2011. december 31-ig a közüzemi díjak ármegállapítási jogkörét – az árak megállapításáról 
szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló 1993. CIV. törvény értelmében – a 
települési önkormányzatok gyakorolták.  

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény hatálybalépését megelőző minden 
évben a Pannon-Víz Zrt. (Szolgáltató) közgyűlése határozatban fogadta el az előterjesztett 
díjjavaslatot, melyet megküldött a hatósági ár megállapítójának, azaz a települési 
Önkormányzat képviselő testületének, aki köteles volt az ármegállapítást közzé tenni, vagy a 
díjjavaslat elutasításáról a Szolgáltatót értesíteni. 

Az Önkormányzat a hatósági árat, valamint annak alkalmazási feltételeit jogszabályban tette 
közzé, melyről legkésőbb az ár érvénybelépésével egyidejűleg köteles volt a lakosságot 
tájékoztatni. 

A 2011-es ármegállapításra vonatkozó helyi önkormányzati rendelet a következő: 

 Tárnokréti   11/2010 (XII.10.) rendelet 

Az ár meghatározására hatással voltak a vonatkozó jogszabályok, a várható gazdasági 
iránymutatások, a műszaki változások, a fogyasztási szokások változása és sok más külső 
hatás is. 

Az önköltség típusú ár felépítése a Szolgáltató önköltség számítási szabályzatában leírtak és a 
számlatükör figyelembe vételével történt, mind a közvetlen költség, mind a felosztásra kerülő 
általános költségek és ráfordítások tekintetében. 

A Szolgáltató az alábbi fogyasztói kategóriákat hozta létre az ivóvíz szolgáltatásnál és 
szennyvízelvezetés és tisztításnál: 

 lakossági fogyasztók 

 állami, önkormányzati és egyéb intézmények 

 közületi fogyasztók 
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2012. január 1-től: 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján 2012. január 1-től az 
árhatósági jogkört felálló hivatal megalakulásáig 2012. évben a 2011. évi díj maximum 4,2 
%-os emelése volt engedélyezett (meg is valósult).  

A hivatal felállása után a díjat a törvény alábbi fejezete szabályozza: 

65. § (1) A közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díját 
(a továbbiakban együtt: hatósági díj) a Hivatal javaslatának figyelembevételével a víziközmű-
szolgáltatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletben állapítja meg. A 
hatósági díj megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy a hatósági díj mikor lép hatályba, 
e rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet. 

(2) A Hivatal a díjmegállapítással, díjváltozással kapcsolatos javaslatát a miniszter részére 
minden év szeptember 15-ig küldi meg. 

(3) A hatósági díjat a miniszter a (2) bekezdés szerinti javaslat hiányában is megállapíthatja. 
Ebben az esetben a miniszter megkeresheti a Hivatalt, hogy kilencven napon belül tegye meg 
javaslatát. 

(4) A víziközmű-szolgáltató, az ellátásért felelős, valamint a víziközmű tulajdonosa a 
Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot megad, amely a Hivatal hatósági 
díjelőkészítő és díjfelügyeleti tevékenységéhez szükséges. 

A víziközmű-szolgáltató, az ellátásért felelős, valamint a víziközmű tulajdonosa a Hivatal 
által megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül tesz eleget tájékoztatási és 
adatszolgáltatási kötelezettségének. 

(5) Ha a víziközmű-szolgáltató, az ellátásért felelős vagy a víziközmű tulajdonosa a Hivatal 
(4) bekezdés szerinti határozatában vagy az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri 
rendeletben foglalt határidőn belül nem nyújt tájékoztatást vagy szolgáltat adatot, a Hivatal a 
tájékoztatás, adatszolgáltatás hiányában is javaslatot tehet a miniszter részére. 

66. § (1) A hatósági díj közüzemi szerződés megkötését követően bekövetkező változása 
esetében a megváltozott hatósági díj az érvényes közüzemi szerződés részévé válik. 

(2) A hatósági díjtól eltérő díjat a közüzemi szerződésben érvényesen kikötni kizárólag a 
Hivatal előzetes hozzájárulásával lehet. 

20. A víziközműves kapcsolódó szolgáltatás díjai 

67. § (1) Víziközműves kapcsolódó szolgáltatás visszterhes szerződés (a továbbiakban: 
átadási szerződés) alapján nyújtható egymással kapcsolatban álló, víziközmű-szolgáltatók 
által működtetett víziközmű-rendszerek átadási pontján keresztül. 

(2) A víziközmű-szolgáltatók között a mennyiségi elszámolás mérőberendezés mérési adatai 
alapján történik. 

(3) Az ivóvíz átadási árát és az átvett szennyvíz kezelési díját (a továbbiakban együtt: átadási 
ár) – az átadási mennyiségek figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. Az 
átadási ár megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy az átadási árat mely – a rendelet 
hatálybalépését követő – időponttól kell alkalmazni. 

(4) Az átadási ár megállapítására a 65. § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy hatósági 
díj alatt átadási árat kell érteni, valamint a tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettség 
kizárólag a víziközmű-szolgáltatót terheli. 

68. § Az átadási ár tekintetében a 66. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, 
hogy közüzemi szerződés alatt átadási szerződést kell érteni. 
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Víz és szennyvíz díjak: 

Ivóvíz szolgáltatás egységdíja: 

Az ivóvízszolgáltatásért fizetett díjakra a kéttényezős szerkezet a jellemző, melynek lényege, 
hogy a fogyasztók vízmérő átmérőnként differenciáltan havi alapdíjat fizetnek függetlenül a 
fogyasztásuktól, ezen felül, a felhasználás függvényében, fogyasztásfüggő díj (m3 díj) kerül 
kiszámlázásra. Az alapdíj az állandó költségek egy részére nyújt fedezetet (amortizációs 
költségek, vízkészlet használati díj, energia lekötési díj, készenléti költségek, egyes 
fenntartási költségek, stb). Az ivóvíz szolgáltatás fogyasztásfüggő díja az egyes fogyasztói 
kategóriákban (lakossági, állami, önkormányzati és egyéb intézmények, valamint közületi 
fogyasztók) eltérő. 

Szennyvízelvetés és tisztítás egységdíja (Tárnokrétin nincs szennyvízdíj) 

A szennyvízelvezetés és tisztítás díja egytényezős szerkezetű, amely kizárólag a 
fogyasztásfüggő díjat tartalmazza fogyasztói csoportonként eltérő nagyságban. 

A differenciálás során fokozott figyelmet szentelnek a szennyezés mértékére, ezért itt is 3 
kategóriát különböztetnek meg: 

 lakossági fogyasztók 

 állami, önkormányzati és egyéb intézmények 

 közületi fogyasztók 

A fenti díjmeghatározás azokra az esetekre vonatkozik, amikor a közületi fogyasztó által 
kibocsátott szennyvíz elfogadható minőségű és a tervezési paraméterek és közcsatornába 
bocsáthatósági paraméterek közé esik, míg az ennél magasabb szennyezettségű vizek egyedi 
szerződés alapján, külön környezetvédelmi engedély birtokában, egyedi díjképzési 
kategóriába tartoznak. Ezen felül a szolgáltatási díjat, a környezetterhelési díjról szóló 2003. 
évi LXXXIX. törvény alapján, vízterhelési díj terheli még. 

Díjak: 

A táblázatokban megadott díjak nettó díjak, nem tartalmazzák az ÁFA-t. 

Alapdíj: 

4-6. táblázat: Alkalmazott alapdíjak (nettó) 2011-ben 

Vízmérő átmérő /mm/ 
Lakossági alapdíj Ft/hó 

(nettó) 
Közületi alapdíj Ft/hó 

(nettó) 
Mérővel nem rendelkező átalánydíjasok 260 270 

NA 13 mm alvízmérő 260 270 

NA 13 mm 260 270 

NA 20 mm alvízmérő 620 1.050 

NA 20 mm 990 1.050 

NA 25 mm alvízmérő 1.310 1.920 

NA 25 mm 1.860 1.920 

NA 30 mm 2.610 2.720 

NA 40 mm 5.200 5.450 

NA 50 mm 10.400 10.890 

NA 65 mm 12.380 12.940 

NA 80 mm 14.290 14.970 

NA 100 mm 19.490 20.420 

NA 150 mm 25.980 27.220 

NA 200 mm 37.130 40.840 
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Változó díj: 

4-7. táblázat: Víz-, és szennyvízdíjak (nettó) 

Év 
Tárnokréti 

Vízdíj
(Ft/m3) 

Szennyvízdíj
(Ft/m3) 

 Lakosság Közület Lakosság Közület 

2007. 150 167 - - 

2008. 164 183 - - 

2009. 173 193 - - 

2010. 181 205 - - 

2011. 188 213 - - 

2012. 192,8 218,4 - - 

 

Vízterhelési díj: 

4-8. táblázat: Vízterhelési díj 

Év Tárnokréti 

2007. - 

2008. - 

2009. - 

2010. - 

2011. - 

2012. - 
 

Szennyvíz leürítési díjak: 

Tárnokréti község közigazgatási területén a folyékony hulladék szippantásának és 
elszállításának díja bruttó 3900 Ft/m3. 

4.1.2. Előrejelzés: keresleti igények jellemzése 

Lakossági vízfogyasztásra ható tényezők és azok hatásai: 

A jövőbeni vízfogyasztás alakulását alapvetően három tényező fogja meghatározni: 

 népességszám alakulása 

 lakosság jövedelmi helyzetének alakulása 

 intézmények, és vállalkozások számának alakulása 

A 3.2.1. fejezetben (Demográfiai helyzet, tendenciák) ismertetett demográfiai adatok alapján 
jövőben a népességszám lassú csökkenése várható. Tárnokréti község településfejlesztési 
koncepciója azonban célul tűzte ki a folyamat megállítását, megfordítását, olyan 
intézkedésekkel (csatornahálózat kiépítése, lakóingatlanok értékesítése fiatalok betelepülése 
érdekében), amelyek ösztönzőleg hatnak a népességszám növekedésére, ezért az előrejelzés 
során stagnáló lakosszámmal és vízfogyasztással (a csatornahasználatból eredő magasabb 
komfortérzet eredményez). 

A lakosság jövedelmi helyzete viszonylag stabil, bár az országos gazdasági visszaesést a 
térség is egyértelműen megérzi. A munkanélküliségi ráta az országos átlag alatt van, de 
jelentős a más településeken munkát vállalók (ingázók) aránya. A népességszám növekedése 
a vízfogyasztás növekedését vonja maga után, a fajlagos vízfogyasztás növekedése azonban 
nem várható. 
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Intézményi és egyéb gazdálkodói tevékenységekből származó szennyvíz mennyiségére 
ható tényezők: 

Az intézmények számában jelentős csökkenés nem várható, tekintettel arra, hogy oktatási 
intézmények (bölcsőde, óvoda, iskola) nem találhatóak, ezért összevonások nem fordulhatnak 
elő. 

A gazdasági vállalkozások számának alakulása nem függetleníthető az ország gazdasági 
helyzetétől, így rövidtávon pozitív fordulat nem várható ezen a téren. 

A vállalkozások működéséhez szükséges infrastruktúra – így a szennyvízhálózat – kiépítése a 
gazdasági fejlődés egyik sarkalatos pontja a településen. A szennyvízhálózat kiépítése segíti a 
vállalkozások működését is.  

Ipari szennyvízkibocsátás nem várható a jövőben sem a településen. A vállalkozások is csak 
kommunális szennyvizet bocsátanak ki. A vállalkozások által foglalkoztatott 
munkaerőlétszám alakulása viszont bizonytalan, a gazdasági válság hatása várhatóan 
hosszabb távon is érezhető lesz, és a vállalkozások inkább a munkaerő-hatékonyság 
növelésével, mint a létszám emelésével törekszenek majd céljaik elérésére. 

Rákötési hajlandóságra ható tényezők: 

A településen a csatornázandó lakások, intézmények és gazdálkodók számát a 4-9. táblázat 
mutatja. 

4-9. táblázat: Tervezett rákötések száma 

Település 
Csatornázandó 

lakások (db) 

Csatornázandó
intézmények 
száma (db)* 

Csatornázandó 
gazdálkodók 
száma (db)* 

Tárnokréti 107 4 3 

*A közületi bekötések száma a 3-8. táblázat és a 
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3-9. táblázat alapján lett meghatározva. 

A lakossági felmérés alapján (ld. Pályázati dokumentáció, 6. sz. melléklet) a lakossági 
várakozás és igény a csatornahálózat kiépítése iránt jelentős. A felmérések alapján, illetve a 
talajterhelési díj szigorodásával magas rákötési aránnyal lehet számolni, a projekt zárásának 
idején (2015.) 60%-os (64 db), a fenntartási időszak végére (2020.) 80%-os (86) és a 
referencia időszak végére (30 év) 100%-os (107db) rákötési aránnyal lehet számolni, azonban 
ennek elérése nagyon erőteljes PR munkát fog igényelni az Önkormányzat részéről. 

Az intézmények (4 db) és gazdálkodók (3 db) várhatóan már az üzembe helyezés évében 
(2014.) rá fognak kötni a megépülő csatornahálózatra. 

A rákötési hajlandóságot nyilván befolyásolni fogja az egyszeri rákötési díj (közműfejlesztési 
hozzájárulás), valamint a várható díjak alakulása. Ez utóbbiak azonban mindenképpen 
kedvezőbbek lesznek, mint a szippantásos szennyvízelszállítás díjai, valamint a talajterhelési 
díj nem beszélve a csatornával való ellátottság kényelmi szempontjairól. 

Összegzés: 
Összegezve a jelenlegi vízfogyasztás stagnálásával számolunk hosszú távon, a lakossági és a 
közületi (intézményi, gazdálkodói) kibocsátás mellett ipari kibocsátás nem várható.  

Az új csatornahálózaton a rákötési arány magas szintje prognosztizálható, bár a gazdasági 
válság miatt elképzelhető, hogy a rákötési arány lassabban éri el a tervezett szintet. A rákötési 
arány és a fajlagos vízfogyasztás figyelembe vételével a prognosztizált szennyvízmennyiséget 
a 4-10. táblázat mutatja.  

4-10. táblázat: Várható szennyvízmennyiségek 

Szennyvízmennyiségek 

Projekt zárásának
idején 60%-os rákötés 

esetén 
(2015.) 

Fenntartási időszak 
végére 80%-os 
rákötés esetén 

(2020.) 

Referencia időszak
végére100%-os 
rákötés esetén 

(2045.) 

 
m3/év m3/d m3/év m3/d m3/év* m3/d 

Szennyvíztelepre érkező lakossági 
szennyvíz átlagos mennyisége (m3/d): 

4539 12 6052 17 7565 21 

Szennyvíztelepre érkező intézményi 
szennyvíz átlagos mennyisége (m3/d): 

226 1 226 1 226 1 

Szennyvíztelepre érkező gazdálkodói 
szennyvíz átlagos mennyisége (m3/d): 

570 2 570 2 570 2 

Keletkező idegenvíz (5%) a 
csatornahálózaton  (m3/d): 

267 1 342 1 418 1 

Összesen: 5602 16 7190 21 8780 24 

*Megjegyzés: A 4-4. táblázat becsült éves szennyvízmennyiségek átlaga alapján került meghatározásra 

A 3.2.2. fejezetben bemutattuk a díjfizetési hajlandóságot Tárnokréti településen. Az ott 
bemutatottak alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás megvalósítása, üzemeltetése 
során a díjfizetési hajlandóság esetleges hiánya kizárólag minimális kockázatot jelent. 

4.2. Fejlesztési igények 

Az alábbiakban ismertetjük, hogy mik azok a jogszabályi, hatósági követelmények, 
programok, stratégiák, fejlesztési tervek, műszaki nem megfelelőségek és gazdasági 
szempontok, amelyek szükségessé teszik: 

 Tárnokréti település szennyvízelvezetését és szennyvízkezelését. 

Jogszabályi, hatósági követelményeknek való megfelelés: 
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A fejlesztendő tevékenységek jogszabályi, szakpolitikai szükségszerűségét az alábbi indokok 
teszik megalapozottá: 

 A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21. ) Kormányrendelet 
értelmében Tárnokréti településen nem biztosított a felszín alatti víz védelme a teljes 
körű szennyvízcsatorna hálózat kiépítettségének hiányában. Jelenleg a kommunális 
szennyvíz túlnyomó része szakszerű tisztítás nélkül közműpótló berendezésekkel a 
talajba kerül, kis hányada zárt szennyvízgyűjtőkben történő gyűjtést és szippantással 
történő elszállítást követően kerül elhelyezésre, részben szakszerű szennyvíztelepi 
ártalmatlanítással, részben illegális környezetet szennyező elhelyezéssel. A rendelet 1. 
számú melléklete alapján a szikkasztómedencékből származó, eutrofizációt elősegítő 
anyagok (különösen a nitrátok és a foszfátok) veszélyességük alapján K2 minősítésű 
anyagok, amelyek a felszín alatti vízre káros hatást fejthetnek ki. A rendelet 4. §: (2) 
b) alapján, alapvető környezeti célkitűzés, hogy a tevékenység következtében kialakult 
jelentős és tartósan kedvezőtlen irányú állapotváltozás megforduljon.  

 A 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet szerint, felszín alatti vizek szempontjából a 
Tárnokréti település „Érzékeny” besorolású területen fekszik. 

 A VITUKI Nonprofit Kft. „Magyarország magas talajvízállású területeinek 
meghatározása, továbbá megjelenítése térinformatikai rendszerben.” című jelentése 
alapján a település magas talajvízállású terület. 
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 A települések ár – és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 
18/2003. KvVM-BM együttes rendelet szerint Tárnokréti község enyhén 
veszélyeztetett település, a szikkasztás viszont tovább fokozza a belvízveszélyt, mivel 
emeli a talajvízszintet. 

 A 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (a vízszennyező anyagok kibocsátásaira 
vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól) alapján az alábbi 
küszöbértékeknek kell megfelelni, amennyiben a tisztított szennyvizek befogadója a 
Rábca folyó (4. Területi kategória – Általános védettségi kategória): 

4-11. táblázat: Tisztított szennyvíz minőségére vonatkozó főbb paraméterek 

Komponens 
Határérték 

(mg/l) 
KOI 150 

BOI5 50 

Összes lebegő anyag 100 

ÖN 55 

Ammónia –ammónium -nitrogén 20 

ÖP 5 

SZOE 10 
 

 A felszíni vizek minősége védelméről szóló 220/2004. (VII.21.) Kormány rendelet 
értelmében jelenleg nem biztosított a felszíni víz védelme: 

 Biztosítani kell a szennyvíztisztítás vonatkozásában az elfolyó tisztított 
szennyvíz megfelelő minőségben kerüljön a felszíni vizekbe, ezáltal 
biztosítva a felszíni víz állapotának jó karbantartását. 

Fejlesztési programokból, stratégiákból, tervekből adódó szükségszerűségek: 

Az érintett településen a csatornahálózat kialakítását az alábbi fejlesztési programok, 
stratégiák, tervek teszik megalapozottá: 

 Az önkormányzat településrendezési terve prioritásként kezelik a közcsatorna-hálózat 
megvalósítását: 

 „A felszín alatti vizek minőségének javítása érdekében a 
szennyvízcsatorna hálózat kiépítését, majd a rácsatlakozást ösztönözni 
kell. Szennyvízgyűjtők és egyedi szennyvíztisztító kisberendezések 
telepítését nem javasoljuk, a település kedvezőtlen hidrogeológiai 
adottságai (magas talajvízállás, közepes belvízveszélyeztetettség) 
miatt.” 

 Tárnokréti község településfejlesztési koncepciójában célkitűzésként szerepel a 
csatornahálózat megvalósítása: 

 „korszerű, egészséges lakáskörülmények kialakításának lehetőségeit 
biztosítani kell – szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése szükséges” 

 „Ennek keretében a legfontosabb feladatunk a településünk 
szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítése.” 

  „A település-rendezési terv elkészítése, szennyvízcsatorna-hálózat 
kiépítése mind-mind olyan feladat, amelyben az önkormányzatnak, a 
település vezetésének egyértelműen, tudatosan, aktívan és 
professzionális módon kell részt vennie, melynek alapja lehet a 
gazdasági program által megfogalmazott elvekkel való azonosulás.” 
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Műszaki eredetű szükségszerűség: 

A fejlesztendő tevékenységek műszaki eredetű szükségszerűségét az alábbi indokok teszik 
megalapozottá: 

 A családi házas területeken a nem csatornázott részeken a keletkező szennyvíz házi 
gyűjtőbe kerül elhelyezésre melyek vízzárósága nem megfelelő. A gyűjtőkből a 
szennyvíz egy része közvetlenül a talajba kerül, károsítva ezzel a felszín alatti vizeket. 

 A keletkező települési folyékony hulladék egy része illegális, környezetet szennyező 
módon kerül elhelyezésre. 

 A lakossági közműpótlók lecserélése, vízzáróvá alakítása és szippantásos rendszerben 
történő ürítése nehezen ellenőrizhető. 

 A magas talajvízállású területeken az emésztők az infiltrációk miatt rendkívül hamar 
megtelnek. 

 A település helyi víznyerő kútjainak veszélyeztetése fenn áll. 

Gazdasági szempontok (költség-hatékonyság növelése) 

A fejlesztendő tevékenységek gazdasági eredetű szükségszerűségét az alábbi indokok teszik 
megalapozottá: 

 A fenntartható település-fejlődés megköveteli, hogy javuljanak a települések 
környezeti állapotjellemzői, amely egyrészt a lakosság életminőségét és 
életkörülményeit javítja, másrészt a vállalkozások számára is vonzóbb feltételeket 
jelent a betelepüléshez. 

 Az életkörülmények javítása a lakosság helyben maradását is segíti, valamint 
ösztönzőleg hat a fiatalok betelepülésére, ami a fenntartható gazdaság fejlődés egyik 
alapköve egy településen.  

 A környezeti állapotban bekövetkező javulás hozzájárul a turizmus lehetőségeinek 
jobb kiaknázásához, aminek feltétele, hogy megfelelő szennyvízelvezetéssel és 
kezeléssel biztosítható legyen a természeti turisztikai értékek megtartása. 

 A lakossági közműpótlók lecserélése, vízzáróvá alakítása és szippantásos rendszerben 
történő ürítése nehezen ellenőrizhető és üzemeltetése hosszú távon költségesebb, mint 
a csatornahasználat. 

 A szippantott szennyvíz elszállíttatásának magas költségei fokozzák az igényt a 
közcsatorna megépítésére, javítják a lakosság csatornára való rákötési hajlandóságát. 
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4.3. Célkitűzések 

4.3.1. Célkitűzések meghatározása 

A projektjavaslat átfogó célja a Nyugat-Dunántúli Operatív Program (NyDOP) fejlesztési 
stratégiáján belül, a 4. prioritási tengelyén (Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra) a 
Kistelepülések szennyvízkezelése c. komponens céljának elérése Tárnokréti településen, 
miszerint: 

 2000 lakos-egyenérték (LE) alatti települések települési környezetének fejlesztése a 
korszerű szennyvízkezelési módszerek elterjesztésével, 

ezáltal: 

 a természeti környezetet terhelő szennyezések csökkentése az egészséges tiszta 
települések megteremtése. 

Az átfogó cél elérésének módja, a fejlesztendő tevékenységek megvalósítása, azaz: 

 Tárnokréti település szennyvízelvezetése és szennyvízkezelése. 

A fejlesztendő tevékenység megvalósítása által elérendő közvetlen célok az alábbiak: 

Lakossági, ellátási célok: 

 a közüzemű-csatornázás és szennyvízelvezetés megvalósítása; 

 a közcsatornával elvezetett kommunális szennyvizek teljes biológiai tisztítása; 

 a lakosság életminőségének javítása; 

 társadalmi kohézió erősítése; 

 a városi és falusias települések közötti infrastrukturális ellátottság színvonalának 
közelítése; 

 az összkomfortos lakókörnyezet kialakításával. 

Környezetvédelmi és ökológiai célok: 

 A felszín alatti víz védelme érdekében környezeti állapot javulás elérése, további 
romlás megakadályozása: 

 a közüzemű-csatornázás és szennyvízelvezetés megvalósításával; 

 a közcsatornával elvezetett kommunális szennyvizek teljes biológiai 
tisztításával. 

 A felszíni víz védelme érdekében a közcsatornával elvezetett kommunális szennyvizek 
teljes biológiai tisztítása. 

 Az illegálisan szippantott szennyvízürítésekből adódó bűzhatás megszüntetése. 

 Ökológia védelmében környezeti állapot javulás elérése, további romlás 
megakadályozása a keletkező tisztított szennyvíz megfelelő minőségének 
biztosításával. 

A projektjavaslat tárgyát képző fejlesztések illeszkednek a NyDOP érintett célrendszeréhez, 
az elérendő célok reálisak, valós szükségletek, igények állnak hátterükben. 
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4.3.2. Indikátorok 

A tervezett fejlesztések következtében megvalósuló célok mérése a következő indikátorokkal 
lehetséges.  

A projekt eredmény és output indikátorait az alábbi táblázat ismerteti. 
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4-12. táblázat: Indikátorok 

4.2.2-1. Mutató neve Mértékegység 
Típus 

(output/eredmény) 
Bázis 
érték 

Dátum 
Megvalósítási 

időszak (célérték) 
Dátum 

Fenntartási 
időszak 

(célérték) 
Dátum 

2000 LE alatti 
településeken a 

korszerű 
szennyvízkezeléssel 

ellátott lakosok száma 

fő eredmény 0* 2012. 210 2015. 210 2020. 

Támogatott projekt 
keretében kiépített 
szennyvíztisztító 

kapacitás 

m3/nap output 0* 2012. 24 2015. 24 2020. 

Támogatott projekt által 
megvalósult 

szennyvízcsatorna 
hálózat hossza 

m output 0* 2012. 4044 2015. 4044 2020. 

A projektterület 
településein 

szennyvízcsatornával 
ellátott ingatlanok 

száma 

db eredmény 0* 2012. 114 2015. 114 2020. 

Egyedi 
szennyvízkezelési 
berendezésekkel 
ellátott ingatlanok 

száma 

db eredmény 0* 2012. 0 2015. 0 2020. 

Rácsatlakozások 
aránya a megépült 
szennyvízcsatorna 

hálózaton 

% eredmény 0* 2012. 60 2015. 80 2020. 

*Jelenleg a kommunális szennyvíz túlnyomó része szakszerű tisztítás nélkül közműpótló berendezésekkel a talajba kerül, kis hányada zárt szennyvízgyűjtőkben történő gyűjtést és szippantással történő 
elszállítást követően kerül elhelyezésre csornai szennyvíztisztító telepen. 
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5. VÁLTOZATELEMZÉS 

A településen a keletkező szennyvíz elvezetési-rendszerének kiépítése, illetve a helyi 
adottságoknak megfelelő szennyvíztisztító telep kiépítésének kérdése több éve jelen van az 
önkormányzat napirendi pontján. A jelenleg fennálló „probléma” megoldására több megoldási 
lehetőség fogalmazódott meg: 

 Tárnokréti belterületi szennyvízelvezetése gravitációs rendszerrel. 

 Tárnokréti belterületi szennyvízelvezetése kisnyomású rendszerrel. 

 Egyedi zárt szennyvíztárolók létesítése, az összegyűjtött szennyvíz művi 
szennyvíztisztító telepre történő szállításával. 

 Csatornahálózattal összegyűjtött szennyvizek önálló művi/természetközeli 
szennyvíztisztítása, a tisztított szennyvizek helyben tartásával. 

 Csatornahálózattal összegyűjtött szennyvizek tisztítása 4 db „Polydox-50” elnevezésű 
eleveniszapos szennyvíztisztító berendezés párhuzamos összekötéséből létrehozott 
biológiai tisztító teleppel, a tisztított szennyvizek Rábcába folyóba történő 
vezetésével. 

 Egyedi kisberendezések telepítése ingatlanonként, a tisztított szennyvizek helyben 
történő szikkasztásával. 

 Csatornahálózattal összegyűjtött szennyvizek természetközeli szennyvíztisztítása, a 
tisztított szennyvizek Rábcába folyóba történő vezetésével. 

 Szomszédos, 2000 LE alatti településekkel való közös pályázás. 

 Agglomerációs központ, vagy egyéb környékbéli szennyvíztisztító telepre történő 
csatlakozás. 

Megvalósíthatatlan megoldások kizárása és egyéb okból elvetett változatok kizárásának 
bemutatása: 

Tárnokréti belterületi szennyvízelvezetése kisnyomású rendszerrel: 

A szennyvíz-elvezetésben elválasztott rendszerű gravitációs csatornának nincs műszakilag 
ésszerű és vizsgálat tárgyát képző alternatívája.  

Ennek oka a következő: 

 A településen markáns, közel egy irányba mutató lejtések találhatók. 

 A nyomás alatti rendszert ott alkalmazzák, ahol valamilyen ok, vagy okok miatt 
gravitációs rendszer nem, vagy csak igen nagy költséggel építhető ki (pl.: teljesen sík 
területen hosszú szakaszok, illetve kis beépítési sűrűség); 

 A gravitációs rendszer amortizációs és karbantartási mutatói jóval kedvezőbbek, mint 
a nyomás alatti rendszereké. 
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Egyedi zárt szennyvíztárolók létesítése, az összegyűjtött szennyvíz művi szennyvíztisztító 
telepre történő szállításával: 

Tárnokréti településen az egyedi zárt szennyvíztárolók létesítése az alábbi okok miatt került 
elvetésre: 

 A csatornázottság a településen, illetve az egyes településrészeken meg tud felelni a 
26/2002.(II.27.) Korm. rendelet elvárásinak (ld. 5-3. táblázat). 

 A közműves szennyvízelvezetés számításokkal alátámasztottan gazdaságosabb (ld. 
előző bekezdés) a zárt szennyvíztárolók létesítésénél, mivel tározók építési költsége 
egyenként kb. 500 e Ft, ez 114 db bekötésre vetítve 57 000 e Ft, amit még a működési 
(szippantási) költségek terhelnek. A beruházási és a működtetési költséget összevetve 
a jelen pályázat tárgyát képező szennyvízelvezetési projekt költségeivel, 
megállapítható, hogy összköltségek szintjén az egyedi zárt szennyvíztárolók létesítése 
gazdaságtalan megoldást eredményezne. 

 Nem jelent a csatornázással összehasonlítható azonos komfortfokozatú megoldást. 

 Az „Útmutató a 2000 lakosegyenérték szennyezőanyag-terhelés alatti települések 
szennyvízelvezetési és –tisztítási megoldásainak kialakításához” c. dokumentum 
szerint, létesítésük csak abban az esetben kívánatos, ha az egyedi kisberendezések 
létesítése, üzemeltetése gazdaságtalanabb mint a szennyvíz tengelyen történő 
elszállítása, vagy ha környezetvédelmi indokok igénylik. 

Csatornahálózattal összegyűjtött szennyvizek önálló művi/természetközeli 
szennyvíztisztítása, a tisztított szennyvizek helyben tartásával: 

Tárnokréti településen a tisztított szennyvizek helyben tartása az alábbi okok miatt került 
elvetésre: 

 A település környezetében (külterületen) nincs olyan terület, ami alkalmas a tisztított 
szennyvizek helyben tartására, mivel problémát okozhat: 

 Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben előírt védőtávolság betartása. 

 A településen jellemző magas mértékadó talajvízszint, valamint a 
község belvíz veszélyeztetettsége (enyhén veszélyeztetett település). 

 Natura 2000-es területek elhelyezkedése (ld. 3-4. sz. melléklet). 

 Szomszédos, 2000 LE alatti településekkel való közös pályázás: 

Az alábbi táblázat ismerteti azon szomszédos 2000 LE alatti kistelepüléseket, – illetve 
Tárnokrétitől való távolságukat – melyek szennyvízgyűjtése vagy kezelése még nem 
megoldott.  

5-1. táblázat: Szomszédos települések jellemzése 

Település neve 
Szennyvízterhelés

(LE) 
A projektben szereplő 

településtől mért távolsága 

Rábcakapi 173 3 km 

Cakóháza 48 4,6km 

Markotabödöge 454 7,1 km 

Fehértó 469 10,1 km 
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Tárnokréti Község Önkormányzatának képviselője a pályázat készítése során megkereste a 
szomszédos, 2000 LE alatti kistelepülések képviselőit, hogy közösen nyújtsanak be pályázatot 
a településeken keletkező szennyvizek elvezetésére és tisztítására, azonban ezen települések 
jelezték, hogy saját forrás hiánya miatt, nem kívánnak pályázni.  

A szomszédos, 2000 LE alatti kistelepülések jelen projektet tudomásul vevő és egyúttal 
lemondó nyilatkozatát, hogy nem kívánnak közösen pályázni az 5-1. sz. mellékletbe 
csatoltuk. 

Ezen túlmenően a szomszédos teleülésekkel való közös pályázásnál további problémát 
jelenthet a távolságból és az alacsony szennyvízhozamból adódó 6 órát meghaladó 
tartózkodási idő, pl.: Cakóháza esetében, amely 4,6 km-re található Tárnokrétitől a szennyvíz 
(5 m3/d) becsült tartózkodási ideje 8,02 óra. 

Agglomerációs központ, vagy egyéb környékbéli szennyvíztisztító telepre történő 
csatlakozás. 

Tárnokréti körzetében két szennyvíztisztító telep van, az egyik Győrsövényházán, a másik 
Csornán található. Az alábbi táblázatban bemutatjuk a szennyvíz csatornában töltött 
tartózkodási idejét, amennyiben a Tárnokrétin összegyűjtött szennyvizek az egyes, 
környékbeli szennyvíztisztító telepekre kerülnének átvezetésre: 

5-2. táblázat: A szennyvíz csatornában töltött tartózkodási ideje 

Települések 
Távolsága 

Tárnokrétitől 
(km) 

Szv. tartózkodási 
ideje a települési 

gravitációs 
csatornában 
v=0,5 m/s-al 

számolva 
(perc) 

Szv. tartózkodási 
ideje a 

nyomóvezetékben 
v=1,5 m/s-el 

számolva + az 
átemelőkben 

(perc) 

Tartózkodási 
idő összesen 

(óra) 

Győrsövényház 8 23 89+240 5,9 

Csorna 15,9 23 177+300 8,3 

 

A fenti táblázatban található becslés alapján megállapítható, hogy az előírt és célszerű 6 órán 
belül a csornai telepre nem jut el a szennyvíz, Győrsövényházra a jelenlegi becslések szerint 
éppen eljut, azonban ennek tényleges meghatározásához részletes számítások  

A fentieken túl további problémát jelent, hogy: 

 a 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében szereplő szennyvízelvezetési 
agglomerációkban található meglévő, szabad kapacitással rendelkező (jelenlegi és 
célállapoti mennyiségekre vonatkozóan) szennyvíztisztító telepre történő rácsatlakozás 
minősülhet támogatható tevékenységnek, azonban a csornai telep bővítése jelenleg 
folyamatban van (Támogatási döntés dátuma: 2012.03.01). 

 Győrsövényház település szennyvízelvezetésének és –kezelésének megoldására a 
település 2010. augusztus 18-án írta alá a Támogatási Szerződést (NYDOP-4.1.1/A-
09-2009-0033) a féléves próbaüzem 2012. áprilisában zárult le. A szennyvíztisztító 
telep (90 m3/nap) kizárólag a Győrsövényházon keletkező szennyvizek tisztítására 
épült, ezért szabad kapacitás nem áll rendelkezésre, illetve a fenntartási időszakban 
további bővítés sem engedélyezett. 

 A győrsövényházi telep bővítése mellett a távnyomóvezeték elhelyezése, a 
szolgalom/terület vásárlás is probléma, hiszen nincsen sem közút, sem földút a 
települések között, magánkézben lévő termő területeket kell a csőfektetéshez igénybe 
venni, valamint. 
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Lehetséges változatok vizsgálatának bemutatása: 

Tárnokréti belterületi szennyvízelvezetése gravitációs rendszerrel. 

A tárnokréti csatornahálózat kiépítésének alapvető feltétele, hogy a település/településrészek 
gazdaságosan csatornázhatóak legyenek, ezért ennek érdekében elvégeztük a gazdaságosan 
csatornázható településrészek lehatárolását, melynek eredményeit az egyes öblözetek, illetve a 
teljes település vonatkozásában az alábbi táblázat ismertet.  

5-3. táblázat: Az egyes öblözetekre vonatkozó fajlagos mutatók 

Település 
Öblözet/ 

Településrész 
bekötés/km* fő/km** 

T
ár

n
o

kr
ét

i 

Á-4 jelű átemelő 
körzete 

56 112 

Á-3 jelű átemelő 
körzete 

71 142 

Á-2 jelű átemelő 
körzete 

52 104 

1 jelű 
gyűjtőcsatorna 

körzete 
68 136 

Összesen: 64 128 
*A tervezett bekötések száma osztva a belterületi gerincvezeték hosszal 
**Tervezett bekötés szorozva a KSH adott év adataiból számolt fő/ingatlan fajlagos mutatóval osztva a belterületi 
gerincvezeték hosszal. 

 

A lehatárolás eredménye azt mutatja, hogy Tárnokréti, illetve az egyes településrészek 
gazdaságosan csatornázhatóak, mivel megfelelnek a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési 
és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk 
lehatárolásáról szóló 26/2002 (II. 27.) Korm. rendeletben előírtaknak (52 lakás/km 
vezetékhossz vagy 120 fő/km vezetékhossz).  

Csatornahálózattal összegyűjtött szennyvizek tisztítása 4 db „Polydox-50” elnevezésű 
eleveniszapos szennyvíztisztító berendezés párhuzamos összekötéséből létrehozott biológiai 
tisztító teleppel, a tisztított szennyvizek Rábcába folyóba történő vezetésével. 

Tárnokréti település gazdaságosan (ld. 5-3. táblázat) csatornázható, így nincs jogszabályi 
akadálya annak, hogy az összegyűjtött szennyvizek tisztítását hagyományos, művi 
szennyvíztisztítási eljárással oldjuk meg.  

A tisztított szennyvíz minőségi paramétereinek a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (a 
vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes 
szabályairól) szerint az alábbi küszöbértékeknek kell megfelelni, amennyiben a tisztított 
szennyvizek befogadója a Rábca folyó (4. Területi kategória – Általános védettségi 
kategória): 

5-4. táblázat: Tisztított szennyvíz minőségére vonatkozó főbb paraméterek művi tisztítás esetén 

Komponens 
Határérték 

(mg/l) 

KOI 150 

BOI5 50 

Összes lebegő anyag 100 

ÖN 55 

Ammónia –ammónium -nitrogén 20 

ÖP 5 

SZOE 10 
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Egyedi kisberendezések telepítése ingatlanonként, a tisztított szennyvizek helyben történő 
szikkasztásával. 

Az egyedi szennyvízkezelést a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szabályozza. 

Az alábbiakban megvizsgáltuk, hogy van-e jogszabályi akadálya az egyedi szennyvíztisztító 
kisberendezések alkalmazásának: 

 A 240/2000 (XII.23.) Korm. rendelet előírásai szerint a település határában lévő Rábca 
folyó nem tartozik az érzékeny felszíni vizek kategóriájába és a település nem fekszik 
érzékeny felszíni víz vízgyűjtő területen. A fenti jogszabálynak a hatálya alá a 
település nem tartozik, tehát egyedi határérték meghatározása nem szükséges. 

 A 27/2004. (VII.21.) KvVM rendelet tartalmazza a települések besorolását a felszín 
alatti víz állapota szempontjából érzékenységi besorolását. A rendelet értelmében 
Tárnokréti település érzékeny területi besorolásba tartozik, tehát a területén a tisztított 
szennyvíz elszikkasztása megengedett. 

 A 123/1997. (VIII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok és távlati vízbázisok valamint az 
ivóvízellátásra szolgáló vízi létesítmények védelméről szól. A Tárnokréti település 
nem tartozik felszíni illetve felszín alatti vízbázisok külső-belső és hidrogeológiai 
védő övezetében, tehát a szikkasztás megengedett a településen. 

 A 26/2002. (II.27.) Korm. rendelet előírásai szerint szennyvízcsatorna fektetésre csak 
olyan településen építhető ahol az 1 km vezetékhosszra történő rácsatlakozás, eléri a 
120 főt vagy az 52 bekötést. Tárnokrét esetében 64 bekötés jut 1 km vezetékhosszra 
(ld. 5-3. táblázat), tehát a jogszabály szerint gazdaságos a csatornázás.  

 A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet előírásai szerint a kiválasztott szennyvíz kezelés 
és elhelyezési mód nem eredményezheti a felszíni és felszín alatti vizek minőségi és 
mennyiségi állapotának romlását. Emiatt a rendelet előírásai szerint az alábbi 
érzékenységi és alkalmazhatósági szempontokat kell megvizsgálni: 

 Felszín alatti vizek szempontjából fokozottan érzékeny területen tilos a 
tisztított szennyvíz szikkasztása, ezek a területek az alábbiak:  

 a.) Üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és 
gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek - külön jogszabály 
szerint - kijelölt, illetve előzetesen lehatárolt belső-, külső- és 
jogerős vízjogi határozattal kijelölt hidrogeológiai védőterületei. 

 b.) Azok a karsztos területek, ahol a felszínen, vagy 10 m-en 
belül a felszín alatt mészkő, dolomit, mész- és dolomitmárga 
képződmények találhatók. 

 c.) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint 
állami tulajdonban lévő felszíni állóvizek mederéltől számított 
0,25 km széles parti sávja, külön jogszabály szerint regisztrált 
természetes fürdőhely esetében a mederéltől számított 0,25 -  
1,0 km közötti övezete is.  

 d.) A Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek jegyzékébe felvett 
területek, továbbá a külön jogszabály szerinti Natura 2000 vizes 
élőhelyei.  
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Tárnokréti település nem tartozik az üzemelő és távlati vízbázisok ásvány- és 
gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek hidrogeológiai védőterületéhez. Nincs a 
felszín alatt 10 m-en belül dolomit, mészkő és ezek márga képződményei. Nincs a 
környezetében állami tulajdonú állóvíz, illetve regisztrált természetes fürdőhely. A 
belterülete nem tartozik a Natura 2000 Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek jegyzékében 
felsorolt területekhez. 

 A Tárnokréti település a tiltó rendelkezésekbe (123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, 
219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet) nem esik bele, mert nem vízbázis, vagy távlati 
vízbázis területén helyezkedik el, besorolása a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 
szerint érzékeny kategóriába sorolja, és a települési szennyvízben nem található a 
219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet l. sz. mellékletében felsorolt KI és K2 minősítésű 
szennyező anyag. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy az egyedi szennyvíz elhelyezési létesítmények 
telepítésének jogszabályi akadálya nincs, a település viszont a gazdaságossági lehatárolás 
eredménye (ld. 5-3. táblázat) alapján csatornázható, ettől függetlenül vizsgáljuk az egyedi 
szennyvízkezelést, mint lehetséges szennyvízelhelyezési módot. 

Az egyedi szennyvízkezelések környezetre gyakorolt hatását is figyelemmel kell kísérni, mely 
során a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges 
határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM 
együttes rendeletben rögzített határértékek az irányadók. 

Csatornahálózattal összegyűjtött szennyvizek természetközeli szennyvíztisztítása, a tisztított 
szennyvizek Rábcába folyóba történő vezetésével. 

A hatályos jogszabályok (különös tekintettel a  alapján a természetközeli eljárások 
alkalmazása az alábbi legfontosabb előírások szerint lehetséges: 

 A természetközeli szennyvíztisztítás gazdaságos alkalmazásának mérethatárai a kis 
rendszereknél 600 LE alatt van, leginkább javasolható mérettartomány 100-300 LE. 
Tárnokréti lakos-egyenérték terhelése: 210 LE, 

 A felszín alatti vizek állapota szempontjából fokozottan érzékeny területeken a 
természetközeli tisztítás nem alkalmazhatóak, Tárnokréti település érzékeny területi 
besorolásba tartozik, tehát a területén a természetközeli szennyvíztisztítás 
megengedett. 

 A tevékenység nem okozhatja a felszín alatti víz és a földtani közeg állapotának és 
minőségének romlását (amelyet a célszerűen telepített megfigyelő kutakban kell 
vizsgálni). 

 Természetközeli szennyvíztisztító az 1-es vízminőség-védelmi területi kategóriában 
(Balaton és vízgyűjtője) nem telepíthető, a 2-es vízminőségi kategóriában (Egyéb 
védett területek befogadói), valamint a külön jogszabály szerinti nitrát érzékeny 
területeken csak a hatóság egyedi engedélye alapján, ha ezáltal vízvédelmi érdek nem 
sérül. A tisztított szennyvíz befogadója a Rábca folyó (4. Területi kategória – 
Általános védettségi kategória), illetve Tárnokréti település nem szerepel a 
nitrátérzékeny területek között, így a természetközeli tisztítás alkalmazható. 

A fent felsorolt jogszabályi kritériumoknak a vizsgált változat megfelel, így a természetközeli 
szennyvíztisztás Tárnokréti település esetében alkalmazható.  

A természetközeli szennyvíztisztítás kibocsátási határértékeit a 28/2004. (XII. 25.) KvVM 
rendelet 1. sz. mellékletének I. része szabályozza. A felügyelőség a KvVM rendeletben 
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megadott technológiai vagy területi határértéknél szigorúbb vagy enyhébb kibocsátási 
határértéket állapíthat meg, a szintén e rendeletben megadott minimum és a maximum értékek 
között. 

Természetközeli szennyvíztisztítás esetében a technológiai határértékek csak az V. 1. és XI. 
15. közötti időszakban vonatkoznak a szennyvíztisztító telepről távozó szennyvízre, az ezen 
kívüli időszakban pedig nincs rendeleti határérték. 

Új létesítmények esetén – a XI. 15. és V. 1. közötti időszakban – a hatóság a befogadó 
védelme érdekében előírhatja a keletkező szennyvizek tározóban történő gyűjtését, illetve 
megtilthatja a befogadóba való vezetését. 

A kibocsátási határértékek a telep-kapacitások öt nagyságrendjében lettek meghatározva. 
Tárnokréti esetében (<600 LE) az alábbiak alkalmazandók: 

5-5. táblázat: Tisztított szennyvíz minőségére vonatkozó főbb paraméterek természetközeli 
szennyvíztisztítás esetén V. 1. és XI. 15. közötti időszakban 

Komponens 
Határérték 

(mg/l) 
KOI* 300 

BOI5* 80 

Összes lebegő anyag* 100 

ÖN egyedi határérték 

ÖP egyedi határérték 
* Tavas szennyvíztisztítás után vett vízmintákat - KOIk, BOI5  
komponensekre - a vízminőségi vizsgálatokat megelőzően szűrni kell, 
 azonban a szűretlen víz összes lebegőanyag koncentrációja nem  
haladhatja meg a 150 mg/l-t 
 

Fenti elvi megfontolások, illetve jogszabály rendelkezések figyelembe vételével, Tárnokréti 
település szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének kialakítására az alábbi 
változatokon kívül  nem marad más reális alternatíva. 

5-6. táblázat: Reális koncepcionális műszaki változatok bemutatása 

Műszaki változat megnevezése Műszaki változat tartalma 

„A” változat 

Tárnokréti település belterületén gravitációs szennyvízelvezető 
rendszer kialakítása. 
 
Az összegyűjtött szennyvizek tisztítása 4 db „Polydox-50” 
elnevezésű eleveniszapos szennyvíztisztító berendezés 
párhuzamos összekötéséből létrehozott biológiai tisztító teleppel, 
a tisztított szennyvizek Rábcába folyóba történő vezetésével. 

  

„B” változat 
Egyedi kisberendezések telepítése ingatlanonként, a tisztított 
szennyvizek helyben történő szikkasztásával 

  

„C” változat 

Tárnokréti település belterületén gravitációs szennyvízelvezető 
rendszer kialakítása. 
 
Az összegyűjtött szennyvizek természetközeli szennyvíztisztítása, 
a tisztított szennyvizek Rábcába folyóba történő vezetésével. 
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5.1. A változatelemzés módszerének bemutatása 

A változatelemzés során három változat került összehasonlításra. A három változat 
műszakilag eltér egymástól, de társadalmi-gazdasági szempontból gyakorlatilag ugyanazokat 
a közgazdasági hasznokat biztosítja a használók számára, így a változatokat a költség-
hatékonysági elemzéssel hasonlítottuk össze (lásd „Ktg_tabla_szennyviz_Tárnokréti).  

A változatokat e mellett összehasonlítottuk egyéb (környezetvédelmi, technológiai, 
társadalmi, jogi és intézményi) szempontok alapján is (többszempontú elemzés). 

Módszertan – költséghatékonyság: 

A költség-hatékonysági elemzés még a KvVM FI által kiadott útmutató alapján készült ,, 
azzal a céllal, hogy a megvalósítható, és a jogszabályi előírásoknak is megfelelő változatok 
közül a leginkább költség-hatékony változat kerüljön kiválasztásra.  

A költség-hatékonyság elemzés eredményei alapján kiválasztható egy adott cél elérésére 
alkalmazandó optimális megoldás. A költség-hatékonyság elemzés elvégzése során az egyes 
változatok költségeinek jelenértékét, és az éves költségeket vetettük össze. 

A változatokra vonatkozó költséghatékonysági elemzés adatait részletesen a csatolt 
„Ktg_tabla_szennyviz_Tárnokréti” xls file releváns munkalapjai tartalmazzák (beruházási 
költségek, üzemelési és karbantartási költségek, maradványérték, pótlási költségek) 

Módszertan – többszempontú elemzés: 

A változatok több szempontú értékelése jogszabályi, környezetvédelmi, technológiai, , 
társadalmi és intézményi kategóriákra épül. A több szempontú elemzés módszertanának 
bemutatása során először egészében tértünk ki az elemzési folyamat lépéseire. A fentiek 
értelmében a változatok értékelése a következőképpen valósult meg. 

Módszertan – általános: 

A fejlesztésre irányuló változatok értékelési folyamata több, egymásra épülő lépés 
végigvitelét jelenti: 

1. Probléma meghatározás és a rendszer célkitűzései. A cél olyan változat kiválasztása, 
mely a legjobb műszaki megoldás mellett a legjobb környezetvédelmi eredményt 
biztosítja a legkedvezőbb munkafeltételekkel és az elérhető legjobb gazdasági 
hatásfokkal működtethető. 

2. Kategóriák, kritériumok és súlyozás. Az értékelés az egyes kategóriákon belül 
különböző kritériumok szerint történik, a kritériumok fontosságát súlyozási faktorok 
juttatják érvényre. A súlyozás természetesen bizonyos szubjektivitást eredményez a 
megítélési szempontok fontosságának szubjektivitása miatt. 

3. A változatok értékelése a kritériumok szerint, a változatok rangsorolása. 

Kategóriák és kritériumok súlyozása: 

A súlyozási faktorok azt fejezik ki, hogy az adott kategória fontossága %-osan mekkora a 
kategóriák összességéhez viszonyítva, ha a kategóriák összességét 100 %-nak tekintjük. 

Az értékelést az alábbi súlyozási faktorok alkalmazásával számoltuk végig. 



Tárnokréti település szennyvízelvezetése és szennyvízkezelése    

VTK Innosystem Kft. 
1134 Budapest, Pattantyús u. 7. 

Tel.: (36)-1-215-8857 
Fax.: (36)-1-216-1695 

59

 

5-7. táblázat: Kategóriák súlyozási faktorai 

Kategória Súlyozási faktorok 

Környezetvédelmi 0,3 

Technológiai 0,3 

Társadalmi 0,2 

Jogi 0,1 

Intézményi 0,1 

Összes 1,0 
 

Kategóriákon belüli súlyozás: 

Az öt fő kategórián belül különböző kritériumokat vettünk számításba. Az alkategóriák 
súlyozási faktorai a kategórián belüli fontosságuk %-os értékét reprezentálják. 

5-8. táblázat: Értékelési kategóriákon belüli súlyozás 

Kategória Környezetvédelmi Technológiai Társadalmi Jogi Intézményi 

Szempont 
Ismérv 

jele 
Súly-
szám 

Ismérv 
jele 

Súly-
szám

Ismérv 
jele 

Súly-
szám

Ismérv 
jele 

Súly-
szám 

Ismérv  
jele 

Súly-
szám

 

E1 25 T1 40 
S1 50 L1 50 I1 50 

E2 25 T2 30 

E3 25 
T3 30 S2 50 L2 50 I2 50 

E4 25 

Összesen:  100  100  100  100  100 

 

A változatok értékelése 

A változatok értékelése pontozásos rendszer szerint történt. A változatok pontozása 1-5 értékű 
lehet, ahol: 

1. elfogadhatatlan, 

2. kismértékben elfogadható 

3. közepes mértékben elfogadható 

4. jól elfogadható 

5. kifogástalan 

megítélést jelenti. 

1. Értékelési szempontok vonatkozásában 

Az értékelő táblázatokban feltüntettük az adott változat kategórián belüli súlyszámát illetve 
pontszámát. Megadtuk az adott változatnak az adott értékelési kategóriában elért összes 
pontszámát, mely a következőképpen adódott: 

m 

Σ (Xi kategórián belüli súlyozási faktor x Yj adott pontszám), 

i=1 
 

ahol,  
 

Xi = a kategórián belüli súlyozási faktor, Yj = adott változat adott pontszáma 

m = értékelési kritériumok szám 
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2. Értékelési kategóriák vonatkozásában 

Az értékelő táblázatban feltüntettük az adott változat kategória súlyszámát illetve 
összpontszámát (az adott kategórián belüli kritériumok szerinti). Megadtuk az adott változat 
értékelési kategóriák által elért összes pontszámát, mely a következőképpen adódott: 

m 

Σ (Ki kategória i súlyozási faktor x Zj adott pontszám), 

i=1 
 

ahol, 
 

Ki = a kategória súlyozási faktora, 

Zj = adott változat adott pontszáma 

m = értékelési kategóriák száma 

5.2. A projekt nélküli eset bemutatása 

Jelenleg a kommunális szennyvíz túlnyomó része szakszerű tisztítás nélkül közműpótló 
berendezésekkel a talajba kerül, kis hányada zárt szennyvízgyűjtőkben történő gyűjtést és 
szippantással történő elszállítást követően kerül elhelyezésre a csornai szennyvíztisztító 
telepére. Tárnokrétin a csatornahálózathoz várhatóan csatlakozó 107 db lakossági ingatlan 
mindegyike rendelkezik valamilyen szennyvízgyűjtő aknával, de ezek közül mintegy 40-45 
db műszakilag egyáltalán nem felel meg az előírásoknak, és át kellene építeni azokat, míg a 
többi esetében is felújításra volna szükség. Az átalakítások, felújítások becsült költsége kb. 
38-42 millió Ft tenne ki (ld. 5-9. táblázat). 

5-9. táblázat: A „0” változat esetén megvalósítandó fejlesztés/pótlás/javítás elemek kapacitására, 
élettartalmára és beruházási költségére vonatkozó értékek 

Eszköz/Létesítmény Kapacitás 
Rekonstrukcióig 

hátralévő 
élettartam 

Kapcsolódó 
felújítási 
költség 

[Ft] 

Tervezett 
élettartam 

(év) 

Lakossági zárt szennyvízgyűjtők 107 db    

 - átépítendő 40-45 db - 
500 eFt 
+ÁFA/db 

50 év 

 - felújítandó 60-65 db - 
300 eFt + 
ÁFA/db 

50 év 

 

A településről elszállított TFH mennyiségekről nem áll rendelkezésre adat, illetve rendkívül 
nehezen és pontatlanul becsülhető, mivel az épített csatornapótló létesítmények általában nem 
felelnek meg a hatályos építési előírásoknak, és ezekből a folyékony hulladék el tud 
szivárogni. A derítőknek egy része régen épült, így a tökéletes vízzárósági követelményeknek 
nem felelnek meg. Sok esetben a derítők alja teljesen szabad, nincs lebetonozva, sajnos 
gyakran előfordul, hogy az oldalukon a híg szennyvíz elszivárgására lyukat hagynak ki, ami 
által igen nagy mennyiségű szennyvíz kerül a talajba. A talajba jutó szennyvíz jelentősen 
károsítja a talajvizet, valamint az onnan táplált rétegvizet egyaránt. A káros folyamat további 
hatásaként a felszíni vízfolyások vize is fertőződik.  
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A 4.1.1. fejezetben ismertetett becslés szerint a településen keletkező és csatornában 
elvezetendő szennyvíz mennyisége – amelyek a településen fogyasztott, számlázott 
ivóvízmennyiségek utolsó 5 év átlagából lettek megbecsülve – 8780 m3/év. 

Jogkövető magatartás esetén 8780 m3/év szennyvizet kell begyűjteni és tengelyen elszállítani 
a Csornán üzemelő szennyvíztisztító telepre és ott ártalmatlanítani. 

Tárnokrétiről kizárólag a folyékony hulladék szippantásának és elszállításának éves költsége 
kb. bruttó 34 242 000 Ft-ot tenne ki.  

A települési önkormányzat feladata, hatásköre, szervei pl. előírja a csatornázást, mint 
feladatot, de a lakosságra háruló terheket – zárt tárolók átépítése, felújítása, szippantott 
szennyvíz elszállíttatása – pénzügyi források hiányában nem vállalhatja át. 

A projekt elmaradása esetén a következő káros környezeti és gazdasági hatások várhatók: 

 Nem teljesül, hogy a szennyvízkezelés feleljen meg a 91/271/EEC irányelvnek. 

 A korszerűtlen folyékony hulladékkezelés (szikkasztás) következtében a talajt és a 
talajvizet, egyaránt érintő közvetlen és közvetett szennyező hatások tovább terhelnék a 
környezetet. 

 Nem javulnának a felszíni vízfolyások ökoszisztémáinak életfeltételei. 

 A település közmű infrastruktúra ellátottsága nem lesz kielégítő, hosszú távon gátolja 
fejlődését. 

 Nem jön létre az egészséges tiszta település, az emberi egészség védelme, az 
életminőség javulása. 

 Azoknál a lakosoknál, akik a jogszabályoknak megfelelőn szabályosan tárolják és 
elszállíttatják a háztartásukban keletkezett szennyvizet, jelentős többletkiadás 
jelentkezik a csatornán történő szennyvíz-elvezetés során fizetendő díjakhoz képest. 

5.2.1. 1 m EUR beruházási költség feletti projektek 

Nem releváns, mert jelen projekt beruházási költsége nem éri el az 1 millió eurót.  
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5.3. „A” projektváltozat bemutatása 

 

Az „A” változatban lévő fejlesztési beruházás reális, teljes mértékben kielégíti a célként 
kitűzött lakossági, ellátási, környezetvédelmi, ökológiai célokat.  

A fejlesztés révén biztosítható: 

 Tárnokréti belterületén közüzemű csatornázás, szennyvízelvezetés megvalósítása. 

 Az elvezetett kommunális szennyvizek teljes biológiai tisztítása a kibocsátási 
határértékek betartásával. 

5-10. táblázat: „A” változat bemutatása 

Beruházási elem Kapacitás 
Élettartam 

(pótlás számítása) 

Csatornahálózat 

Gyűjtőcsatorna: NA 200 KG-PVC 1.771,0 m 
Bekötővezeték: NA 150 KG-PVC 1.204,0 m 
Bekötések száma: 114 db 
Szennyvíz nyomócső D 63 mm PE 385,0 m 
Szennyvíz nyomócső D 90 mm PE 684,0 m 
Átemelők: 3 db (körzeti átemelő) +1 db  
(telepi nyers szennyvízfogadó és átemelő) 

Építmények: 50 év 
Gépek, berendezések: 
12 év 

4 db párhuzamos összeköttetésű 
„Polydox-50” egyedi 
szennyvíztisztító kisberendezés 

24 m3/d 
(közcsatornán érkező szennyvíz mennyisége: 
24 m3/d, TFH mennyisége: 0 m3/d) 

Építmények: 50 év 
Gépek, berendezések: 7, 
10, 12, ill. 15 év 

 

Műszaki leírás 

Szennyvízcsatorna-hálózat létesítése 

A község szennyvízgyűjtő rendszere a geodéziai és a helyszínrajzi adatokat figyelembe véve a 
belterületen gravitációs gyűjtőcsatornákból, körzeti átemelőkből, és a hozzájuk tartozó 
nyomóvezetékekből épül fel. 

A terepviszonyok ismeretében, a max. leásási mélység-várható talajvízszint függvénye-
meghatározásával, min. 3‰ lejtés alkalmazásával, négy gyűjtőcsatorna körzet került 
kialakításra, három körzeti átemelővel (negyedik átemelő a szennyvíztelepen épül). 

A gyűjtőcsatornák NA 200 KG-PVC csőből épülnek. 

A gyűjtőcsatornára max. 70,0 m-enként tisztító aknák kerülnek kialakításra. Beton 
tisztítóakna épül iránytöréseknél, csatorna csatlakozásoknál,végpontokon 1,0 m belső 
átmérővel, NA 600 mm lebúvónyílással. Az aknák lefedése NA 600 mm öv.fedlappal és 
kerettel (D 400 terhelési osztály) történik. 

A többi helyen műanyag csőből és idomokból kialakított csőaknák épülnek NA 200 mm 
átmérővel. Lefedésük NA 200 mm-es öntöttvas fedlappal történik. 

Házi bekötések NA 150 KG-PVC csőből készülnek min. 5 ‰ lejtéssel, csatlakozás 
gyűjtőcsatornához közvetlenül csőre elágazó és ívidommal történik. A telekhatáron belül 
műanyag csőből és idomokból összeállított tisztítóhely kerül kialakításra öv. fedlap lefedéssel. 

Az „A” változat elnevezése: 

Tárnokréti település belterületén gravitációs szennyvízelvezető rendszer kialakítása. 
 
Az összegyűjtött szennyvizek tisztítása 4 db „Polydox-50” elnevezésű eleveniszapos szennyvíztisztító 
berendezés párhuzamos összekötéséből létrehozott biológiai tisztító teleppel, a tisztított szennyvizek 
Rábcába folyóba történő vezetésével.  
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A Nyomóvezetékek D 63 mm PE (100 SDR 17) és D 90 mm PE (100 SDR 17) csőből 
épülnek. 

Tárnokréti településen összesen épül: 

 Gyűjtőcsatorna:   NA 200 KG-PVC   1.771,0 m 

 Bekötések száma, összes hossza NA 150 KG-PVC 114 db  1.204,0 m 

 Szennyvíz nyomócső    D 63 mm PE 100 SDR 17  385,0 m 

 Szennyvíz nyomócső    D 90 mm PE 100 SDR 17  684,0 m 

Az „A” változat tervezett szennyvízhálózatának térképi megjelenítése az  
5-2. sz. mellékletben található. 

Az lakossági, intézményi és gazdálkodói bekötések számát az alábbi táblázat ismeretei: 

5-11. táblázat: Tervezett rákötések száma 

Település 
Csatornázandó 

lakások (db) 

Csatornázandó
intézmények 
száma (db)* 

Csatornázandó 
gazdálkodók 
száma (db)* 

Tárnokréti 107 4 3 

*A közületi bekötések száma a 3-8. táblázat és a 
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3-9. táblázat alapján lett meghatározva. 

A lakossági felmérések alapján (ld. Pályázati dokumentáció, 6. sz. melléklet) a lakossági 
várakozás és igény a csatornahálózat kiépítése iránt jelentős. A felmérések alapján, illetve a 
talajterhelési díj szigorodásával magas rákötési aránnyal lehet számolni, a projekt zárásának 
idején (2015.) 60%-os (64 db), a fenntartási időszak végére (2020.) 80%-os (86) és a 
referencia időszak végére (30 év) 100%-os (107db) rákötési aránnyal lehet számolni, azonban 
ennek elérése nagyon erőteljes PR munkát fog igényelni az Önkormányzat részéről. 

Az intézmények (4 db) és gazdálkodók (3 db) várhatóan már az üzembe helyezés évében 
(2014.) rá fognak kötni a megépülő csatornahálózatra. 

Az „A” változat esetében nem került vizsgálatra  a gravitációs csatornákban, átemelőkben, 
nyomott csatornákban a szennyvíz tartózkodási ideje tekintettel arra, hogy jelen projekt 
esetében kizárólag egy településről van szó, emiatt üzemszerű körülmények mellett hosszú 
tartózkodási idők nem fordulhatnak elő. 

Szennyvíztisztítás: 

A szennyvíztisztító telep elhelyezésére kijelölt terület a község Rábca felöli É-i határától 
mintegy 120 m-re fekvő 143/6 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú terület. A szennyvíztisztító 
telep rendezett terepszintje 112,93 mBf., területigénye: mintegy 28 x 31 m. 

A településen keletkező szennyvíz mennyisége, minősége: 

A 4.1.1. fejezetben (Háztartási és ipari szennyvizek) ismertetett adatok, illetve módszer 
alapján a tervezett szennyvíztisztító rendszernek a következő paraméterek mellett kell a 
szennyvíz tisztítását elvégezni: 

 

 

 

 

 

Szennyvízmennyiségi adatok: 

5-12. táblázat: Várható szennyvízmennyiségek* 

Szennyvízmennyiségek 

Projekt zárásának
idején 60%-os rákötés 

esetén 
(2015.)  

Fenntartási időszak 
végére 80%-os 
rákötés esetén 

(2020.) 

Referencia időszak
végére100%-os 
rákötés esetén 

(2045.) 

 
m3/év m3/d m3/év m3/d m3/év* m3/d 

Szennyvíztelepre érkező lakossági 
szennyvíz átlagos mennyisége (m3/d): 

4539 12 6052 17 7565 21 

Szennyvíztelepre érkező intézményi 
szennyvíz átlagos mennyisége (m3/d): 

226 1 226 1 226 1 

Szennyvíztelepre érkező gazdálkodói 
szennyvíz átlagos mennyisége (m3/d): 

570 2 570 2 570 2 

Keletkező idegenvíz (5%) a 
csatornahálózaton  (m3/d): 

267 1 342 1 418 1 

Összesen: 5602 16 7190 21 8780 24 

*Megjegyzés: A 4-4. táblázatban becsült éves szennyvízmennyiségek átlaga alapján került meghatározásra. 

Szennyvíz minőségi és terhelési adatok: 
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A 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a csatornával el nem látott népesség LEÉ 
számításánál figyelembe veendő mutató 1 fő = 1 LEÉ, így az egyes évek LEÉ terhelését az 
adott év lakosszáma adja. 

Tárnokréti lakosszáma 210 fő, így a telep kapacitásánál figyelembe veendő lakosegyenérték 
terhelés: 210 LE. 

Figyelembe véve azt a tényt, hogy a Tárnokrétin található intézményeket, gazdálkodó 
szervezeteket kizárólag helyi lakosok veszik igénybe, illetve azok csakis kommunális jellegű 
szennyvizeket engednek majd az építendő csatornahálózatra, ezért az intézményi és a 
gazdálkodói szennyvizek esetében további biológiai terheléssel nem számoltunk. 

A fentiek alapján a beérkező kommunális szennyvíz összetevőinek becsült fajlagos értékei: 

 BOI5    60 g/LE/d 

 KOI    120 g/LE/d 

 Összes lebegő anyag  55 g/LE/d 

 Összes N   11 g/LE/d 

 Összes P   1,8 g/LE/d 

Tervezési alapadatok: 

A település gravitációs csatornákban összegyűjtött szennyvize gravitációsan a szennyvíztelepi 
átemelőre folyik, amely a szennyvíztisztító telepre juttatja. 

 Napi vízhozam:    24 m3/d 

 Óracsúcs szennyvízhozam (Q8)  3,01 m3/h 

 Nappali átlag (Q12)    2,00 m3/h 

 Napi átlag (Q24)    1,00 m3/h 

 Lakosegyenérték:    210 LE 
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A beérkező kommunális szennyvíz összetevőinek várható értékei: 

 BOI5      525 mg/l 

 KOI     1051 mg/l 

 Összes lebegő anyag   482 mg/l 

 Összes N    96 mg/l 

 Összes P    16 mg/l 

A tisztított szennyvíz befogadója a Rábca folyó (4. Területi kategória – Általános védettségi 
kategória). 

A tisztított szennyvíz minőségi paramétereinek a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (a 
vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes 
szabályairól) szerint az alábbi küszöbértékeknek kell megfelelni: 

5-13. táblázat: Tisztított szennyvíz minőségére vonatkozó főbb paraméterek művi tisztítás esetén 

Komponens 
Határérték 

(mg/l) 
KOI 150 

BOI5 50 

Összes lebegő anyag 100 

ÖN 55 

Ammónia –ammónium -nitrogén 20 

ÖP 5 

SZOE 10 

 
Szennyvíztisztítási technológia:   

A szennyvíztisztító telep 4 db „Polydox-50” elnevezésű eleveniszapos szennyvíztisztító 
berendezés párhuzamos összekötéséből létrehozott biológiai tisztító telep, részleges harmadik 
tisztítási fokozattal tervezve. 

A szennyvíz egy telepi átemelőre érkezik. Az átemelőből a szennyvíz az osztó aknába kerül, 
amely négy egyenlő részben a négy biológiai tisztító műtárgyakra továbbítja a szennyvizet. A 
település szennyvíztisztítását négy darab POLYDOX-50 biológiai kisberendezés párhuzamos 
összekötésével oldják meg. 

A berendezés technikai adatai a következőek: 

 Kapacitás:    50 LE 

 Névleges napi vízhozam:  6 m3/nap 

 Anyag:    Polietilén 

 Méret:     2400 x 3550 mm 

 Magasság:    2000 mm 

 Térfogat:    8,4 m3 

 Elektromos csatlakozás:  230 V 

 Befolyó csatlakozó méret:  D160 PVC 

 Elfolyó csatlakozó méret:  D 110 PVC 

 Energiafelhasználás:   7,6 kWh/nap 
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A POLYDOX-50 biológiai kisberendezés felépítése, szerkezeti kialakítása: 

A berendezés egybeöntött külső rugalmas műanyag héjszerkezete öt részegységet foglal 
magába: 

 az előülepítő teret (mechanikai tisztítási fokozat szerepét tölti be) 

 az anaerob teret, 

 az aerob I. teret, 

 az aerob II. teret. 

A berendezések elhelyezése felszínalatti beépítésű, az ellenőrzésre és a karbantartásra 
szolgáló aknanyílások száma 5 db/berendezés. 

Iszapkezelés és elhelyezés: 

Az iszapfajták (nyers, primer iszap, aerob fölösiszap) stabilizálása anaerob körülmények 
között folyik, az iszaptárolós előülepítő medence részben. 

A keletkező iszap a tervek szerint a próbaüzemi ellenőrző méréseket követően mezőgazdasági 
elhelyezésre kerülhet. Ennek megfelelően az iszapsiló térfogata mintegy 10 hónapos 
biztonsági tározást tesz lehetővé (vegetációs időszakon kívüli elhelyezés). Az iszap 
fogadására a csornai szennyvíztisztító telepen is van lehetőség. A stabilizált iszap elszállítása 
szippantó tartályos gépkocsival történik. 

A technológiát megvalósító létesítmények helyszínrajzi elrendezését és a telep hossz-
szelvényét az 5-2. sz. melléklet tartalmazza. 

Hatások 

Az „A” változat megvalósulása esetén a következő hatásokkal lehet számolni: 

Gazdasági hatások: 

 Munkaképes korú lakónépesség helyben maradása, fiatalok betelepülése, több SZJA 
bevételt eredményez. 

 Vállalkozások helyben maradása, esetleg betelepülése stagnáló/több iparűzési adó 
bevételt eredményez. 

 A tisztítatlan szennyvíz-elhelyezés környezetben okozott negatív hatásainak 
megszüntetése, ezáltal az emberi egészségre, a növény és állatvilágra gyakorolt 
kedvezőtlen hatások visszaszorítása. 

 Nő a település vonzereje. 

Társadalmi hatások 

 Az érintett lakosság környezeti biztonsága megteremtődik. 

 A lakosság életminőségének javul. 

 Társadalmi kohézió erősödik. 

 A projekt megvalósításával társadalmi – gazdasági esélyegyenlőség megvalósul, azaz 
a városi és falusias települések közötti infrastrukturális ellátottság színvonalának 
közelítése, az összkomfortos lakókörnyezet kialakításával megtörténik. 
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Környezeti hatások 

 A talaj, talajvíz szennyezése megszűnik. 

 Az illegális szippantott szennyvízürítésekből adódó környezetterhelés, bűzhatás 
megszűnik. 

A tervezett beruházással kapcsolatos tevékenységek, létesítmények, valamint változások nem 
szerepelnek a 314/2005. (XII.25.) Kormány Rendelet 1., 2. és 3. számú mellékleteibe, ezért 
előzetes, valamint környezeti hatásvizsgálat nem szükséges. 

Költségek becslése 

A költségek becslése a közgazdasági költségek alapján történt, azaz a költségek transzfer 
tételeket nem tartalmaznak (pl. ÁFA). 

Beruházási költségek 

Az „A” változat beruházási költségeit az 5-14. táblázat foglalja össze. Az „A” változat építési 
költsége 137.119. 774 Ft. A projekt előkészítésre 12.616.250 Ft, a szolgalmi jogra 540.000 Ft, 
a projekt menedzsmentre 3.100.000 Ft, míg az egyéb szolgáltatásokra 5.100.000 Ft a tervezett 
költség. A teljes projektköltség 158.476.024 Ft. 

5-14. táblázat: „A” változat beruházási költségei 

2012 2013 2014 2015 Összesen 

Projekt előkészítés 8 916 250 3 700 000 0 0 12 616 250

MT 1 600 000 1 600 000

Engedélyek, tervek 6 260 000 1 660 000 7 920 000

Területelőkészítés 1 040 000 1 040 000

Közbeszerzés 1 000 000 1 000 000 2 000 000

Tulajdoni lapok 56 250 56 250
Ingatlan, és ingatlanhoz 
kapcsolódó vagyoni értékű 
jog 0 0 0 540 000 540 000

Ingatlanvásárlás, szolgalmi jog 540 000 540 000

Vagyoni értékű jog 

Projekt menedzsment 0 1 240 000 1 240 000 620 000 3 100 000

Általános projektmenedzsment 1 240 000 1 240 000 620 000 3 100 000

Szolgáltatások igénybevétele 0 2 040 000 2 660 000 400 000 5 100 000

Műszaki ellenőr 1 240 000 1 860 000 3 100 000

Jogi 300 000 300 000 150 000 750 000

Nyilvánosság 200 000 200 000 100 000 500 000

Könyvvizsgálat 300 000 300 000 150 000 750 000

Építés 0 68 993 787 68 125 987 0 137 119 774

Komplex területelőkészítés 1 072 000 1 072 000
Szennyvízcsatorna-hálózat 

kiépítése* 40 664 090 40 664 090 81 328 180
Szennyvíztisztító telep 

kialakítása* 20 069 683 20 069 683 40 139 366

Létesítmények megközelítése* 1 795 800 1 795 800

Közúthálózat helyreállítása* 5 392 214 5 392 214 10 784 428

Próbaüzem 2 000 000 2 000 000
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2012 2013 2014 2015 Összesen 

Eszközbeszerzés 0 0 0 0 0

Felszerelések 0

Jármű 0

Nettó beruházási költség 8 916 250 75 973 787 72 025 987 1 560 000 158 476 024
*Az építési költségekre részletes tételes költségvetés készült, amely az 5-2. sz. mellékletben található. 

Működési költségek 

Az „A” változat szennyvízelvezetési és szennyvízkezelési közgazdasági költségeit – 
üzemelési és karbantartási költségekre lebontva – az alábbi táblázatok foglalják össze. 

5-15. táblázat: Szennyvízelvezetés üzemelési és karbantartási költségei, A. változat 

    Csatorna (A. változat)   

Tétel Me Kalkuláció Érték 

Változó ktg 

- fajlagos villamosenergia Ft/m3 

köztéri átemelő: 
521,95kWh/év*32 

Ft/kWh/(24 m3/d*365) 1,91

Fix ktg 

Személyi jellegű 

- munkabér Ft/év 

- járulék Ft/év 

Összesen Ft/év 

Karbantartás Ft/év 680 000

- Köztéri átemelők gépészeti cseréje 
Ft/év 

2 db/év * 80.000 Ft/d 160 000

- Köztéri átemelők villanyalkatrész cseréje 
Ft/év 

2 db/év * 20.000 Ft/db 40 000

- gravitációs hálózaton fedlap csere és vb. koszorú pótlása 
Ft/év 

2 db/év * 40.000 Ft/db 80 000

- mosatás (évente a hálózat negyede) Ft/év 400 000

Üzemi és vállalati általános ktg Ft/év 400 000

Fix költség összesen Ft/év 1 080 000

 

5-16. táblázat: Szennyvízkezelés üzemelési és karbantartási költségei, A. változat 

Változó költségek 

Energiaköltség 

Egységár Ft/kWh 32

Napi energiaigény kWh/d 28,8

Napi energiaköltség Ft/d 921,6

Éves energiaköltség Ft/év 336384

Fajlagos energiaköltség Ft/m3 38,40

Vegyszerköltség 
 

Hipo oldat 
Vasszulfát oldat a 
foszfortalanításhoz 

Összesen 

Egységár Ft/kg 200,00 50,00 

Fajlagos vegyszerszükséglet kg/m3szv 0,002 0,25 

Napi vegyszerszükséglet kg/d 0,048 6,00 

Napi vegyszerköltség Ft/d 9,60 300,00 

Éves vegyszerköltség Ft/év 3504,00 109500,00 
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Fajlagos vegyszerköltség összesen Ft/m3 0,40 12,50 12,90

Ivóvíz Ft/m3     0,55

Iszap elszállítás Ft/m3     41,66

Egyéb Ft/m3     13,70

Fajlagos változó ktg összesen Ft/m3     107,21

Fix költségek 

Személyi jellegű 

Egységár Ft/hó 

Létszám fő 

Havi bérköltség Ft/hó 

Bérköltség járulékai (27 %) Ft/hó 

Éves bérköltség Ft/év 

Egyéb  fix költségek 

Üzemszerű karbantartási költségek Ft/év 300 000

Adatátviteli költség Ft/év 120 000

Labor vizsgálatok díja (önkontrol) Ft/év 600 000

Egyéb költségek összesen Ft/év 1 020 000

Éves fix üzemeltetési költség       1 020 000

 

Új munkaerő felvétele nem szükséges, mivel a Pannon-Víz Zrt. biztosítani tudja a szükséges 
munkaerőt. 

A pótlási költségek alakulását az 5-17. táblázat mutatja. 

5-17. táblázat: Pótlási költségek, A. változat 

Beruházási elemek megnevezése 
Beruházási 

költség 
Élettartam

Üzembe-
helyzés 

éve 

1. pótlás 
éve 

2. pótlás 
éve 

3. pótlás 
éve 

Gépészeti berendezések, telep 1 000 000 7 2 015 2 022 2 029 2 036

Gépészeti berendezések, telep 2 000 000 10 2 015 2 025 2 035 -

Gépészeti berendezések, telep 3 000 000 12 2 015 2 027 2 039 -

Gépészeti berendezések, csatorna 5 115 000 15 2 015 2 030 - -

Gépészeti berendezések, csatorna 1 800 000 12 2 015 2 027 2 039 -
Forrás: „Ktg_tabla_szennyviz_Tárnokréti” xls, „Potlas_A_valtozat” munkalap 

Maradványérték  

A költség-haszon elemzés által figyelembe vett időtáv nem feltétlenül esik egy-be a beruházás 
során létrejött létesítmények, eszközök élettartamával. Ebből adódóan ezek a vizsgált időszak 
után is képviselnek valamilyen értéket. Ebben az esetben a figyelembe vett időtáv utolsó 
évében fel kell tüntetni a létesítmények, eszközök maradványértékét. A maradványérték az 
eszközök könyv szerinti értéke a vizsgált időszak végén (5-18. táblázat). 
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5-18. táblázat: Eszközök maradványértéke 

Beruházási elemek megnevezése 
Beruházási 
költség, Ft 

Élettartam 
Üzembe 

helyzés éve 

Hátralevő 
élettartam 

a vizsgálati 
időszak 
végén 

Maradvány
érték a 

vizsgálati 
időszak 

végén, Ft 

Komplex területelőkészítés 1 072 000 50 2 015 24 514 560

Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, építés 79 528 180 50 2 015 24 38 173 526

Szennyvíztisztító telep kialakítása, építés 29 024 366 50 2 015 24 13 931 696

Létesítmények megközelítése 1 795 800 50 2 015 24 861 984

Közúthálózat helyreállítása 10 784 428 50 2 015 24 5 176 525

Próbaüzem 2 000 000 50 2 015 24 960 000

Gépészeti berendezések, telep 1 000 000 7 2 015 1 142 857

Gépészeti berendezések, telep 2 000 000 10 2 015 3 600 000

Gépészeti berendezések, telep 3 000 000 12 2 015 9 2 250 000

Gépészeti berendezések, csatorna 5 115 000 15 2 015 3 1 023 000

Gépészeti berendezések, csatorna 1 800 000 12 2 015 9 1 350 000

Összesen 68 984 149
Forrás: „Ktg_tabla_szennyviz_Tárnokréti” xls, „Maradvanyert_A_valtozat” munkalap 

Költségek összegzése 

Az A. változat közgazdasági költségeit (néhány kiválasztott évre), illetve a költségek 
jelenértékét a teljes referencia-időszak figyelembe vételével az 5-19. táblázat mutatja. 

5-19. táblázat: Közgazdasági költségek összegzése 

A változat Jelenérték 2012 2013 2014 2015 2020 2030 2041 

Beruházási költség 
139 307 827 8 916 250 75 973 787 72 025 987 1 560 000 0 0 0

Működési költség 
39 729 663 0 0 0 1 800 155 2 847 254 8 040 872 3 012 352

Üzemeltetési 
költségek 

22 268 419 0 0 0 1 702 155 1 867 254 1 945 872 2 032 352

Karbantartási 
költségek 

9 804 771 0 0 0 98 000 980 000 980 000 980 000

Pótlási 
költségek 

7 656 473 0 0 0 0 0 5 115 000 0

Maradványérték 
13 038 681 0 0 0 0 0 0 64 984 149

Összesen 
165 998 809 8 916 250 75 973 787 72 025 987 3 360 155 2 847 254 8 040 872 -61 971 796

Forrás: „Ktg_tabla_szennyviz_Tárnokréti” xls, „Valtozat_elemzes” munkalap 

Egyéb releváns szempontok 

Az „A” fejlesztési változat esetén az alábbi kockázatokkal kell számolni a projekt 
megvalósítása és működtetése kapcsán. 

A beruházás kivitelezését veszélyeztető kockázatok: 

Műszaki kockázatok: 

 Nem megfelelő tervezésből eredő hibák. 

 Kivitelezési munkák szakszerűtlenségéből származó kockázatok. 

 Gépek, berendezések meghibásodása. 
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Jogi szempont: 

 Jogszabályi környezet változása. 

 Jogi problémák. 

 Tulajdoni viszonyokban fellépő problémák. 

Társadalmi szempont: 

 Lakosság ellenállás. 

 Hatósági támogatottság hiánya. 

Környezeti szempont: 

 Környezeti terhelés az építkezés során 

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont: 

 Díjfizetési hajlandóság hiánya. 

 Hitel folyósításának problémái. 

 Projektgazda pénzügyi stabilitásának hiánya. 

Intézményi szempont: 

 Konfliktushelyzet az érintettek (tulajdonos, kivitelező, üzemeltető) között. 

 Nem megfelelő projekt menedzsment szervezet működése. 

Az üzemeltetést veszélyeztető kockázatok: 

Műszaki kockázatok: 

 Építés okozta hibák megjelenése. 

 Technológia nem megfelelő működése. 

Jogi szempont: 

 Tulajdoni viszonyokban fellépő problémák. 

 Hatósági kötelezések. 

 Üzemeltetői szerződéssel kapcsolatos kockázatok. 

Társadalmi szempont: 

 Lakossági ellenállás. 

Környezeti szempont: 

 Környezeti elemek terhelésének csökkenése kisebb a vártnál esetleges technológiai 
problémák fellépésének következtében. 

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont: 

 Díjfizetési hajlandóság hiánya. 

 Projektgazda pénzügyi stabilitásának hiánya. 

Intézményi szempont: 

 Konfliktushelyzet az érintettek (tulajdonos, üzemeltető) között. 
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5.4. „B” megvalósítható változat 

 

A „B” változatban lévő fejlesztési beruházás reális, teljes mértékben kielégíti a célként 
kitűzött lakossági, ellátási, környezetvédelmi, ökológiai célokat.  

A fejlesztés révén biztosítható: 

 Tárnokréti szennyvizeinek kezelése egyedi kisberendezések telepítésével 
ingatlanonként, a tisztított szennyvizek helyben történő szikkasztásával. 

5-20. táblázat: „B” változat bemutatása 

Beruházási elem Kapacitás 
Élettartam 

(pótlás számítása) 

Csatornahálózat - - 

Kisberendezések 
114 db x 0,9 m3 /d POLYDOX-6 típusú 
kisberendezés 

Építmények: 50 év 
Gépek, berendezések: 
15 év 

Monitoring kutak 3 db 50 év 

 

Műszaki leírás 

A településen keletkező szennyvizek tisztítása egyedi szennyvíztisztító kisberendezések  
(114 db) telepítésével valósulna meg, kombinálva a tisztított szennyvíz helyben tartásával 
(szikkasztással-telkenként kialakított szikkasztómezővel). 

A településen keletkező szennyvíz mennyisége, minősége: 

Az „A” változatnál ismertetett a referencia időszak végére várható szennyvízmennyiségekből 
(ld. 5-12. táblázat) kiindulva a tervezett kisberendezéseknek a következő paramétereknek kell 
megfelelnie: 

Szennyvízmennyiségi adatok: 

Egy szennyvíztisztító kisberendezésnek minimum az alábbi átlagos szennyvízmennyiséget 
kell kezelnie: 

 8780 m3/év/114 db= 77 m3/év=0,21 m3/d 

Szennyvíz minőségi és terhelési adatok: 

A 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a csatornával el nem látott népesség LEÉ 
számításánál figyelembe veendő mutató 1 fő = 1 LEÉ, így az egyes évek LEÉ terhelését az 
adott év lakosszáma adja. 

Tárnokréti lakosszáma 210 fő, lakásszáma 107 db, így egy kisberendezésnél figyelembe 
veendő átlagos lakosegyenérték terhelés: 1,96 LE. 

A „B” változat elnevezése: 

Egyedi kisberendezések telepítése ingatlanonként, a tisztított szennyvizek helyben történő 
szikkasztásával 
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Szennyvíztisztítási technológia: 

Az alkalmazott berendezés POLYDOX-6 típusú egyedi szennyvíztisztító kisberendezés: 

Technikai adatok: 

 Kapacitás: 1-8 LE 

 Hidraulikai napi terhelés: 0,9 m3 /nap 

 Anyag: Polietilén 

 Méret: Ø1500 x 2300 mm 

 Tömeg: 150 Kg 

 Magasság: 2300 mm 

 Térfogat: 1,6 m3 

 Elektromos csatlakozás: 230 V 

 Befolyó csatlakozóméret: DN110 PVC cső 

 Elfolyó csatlakozóméret: DN110 PVC cső 

 Energiafelhasználás: 1 kWh/nap 

A POLYDOX-6 szennyvíztisztító kisberendezések felépítése, szerkezeti kialakítása: 

A berendezések külső rugalmas műanyag héjszerkezete három részegységet foglal magába: 

 az előülepítő teret 

 az aerob medencét (reaktorteret) 

 valamint az utóülepítő teret. 

Az egyes tisztítási fokozatok feladata a POLYDOX 6 berendezés kapcsán: 

 Előülepítő: a mechanikai tisztítási fokozat szerepét tölti be. Feladata a nyers 
szennyvízben lévő durva szennyeződések leválasztása és a biológiai lebontás során 
keletkezett fölösiszap tárolása. 

 Aerob medence: a reaktortérben megvalósul a teljes biológiai lebontás és végbemegy a 
teljes nitrifikációs folyamat. 

 Utóülepítő: feladata az ülepíthető anyagok, iszap leválasztása. A kiülepedett iszap 
recirkulációját az utóülepítőben elhelyezett mamutszivattyú biztosítja. A recirkulációs 
iszap az aerob térbe kerül. 

Az egyes terek között a szennyvíz gravitációsan, valamint a vezérlés által működtetett 
mamutszivattyúk segítségével közlekedik. A tisztított szennyvíz szintén gravitációs úton 
távozik a berendezésből. Az oxidációhoz szükséges oldott oxigén szint biztosítására sűrített 
levegő szolgál. A sűrített levegőt membrán-kompresszor biztosítja, amely az elektromos 
vezérlő egységgel együtt közös dobozban van elhelyezve. A sűrített levegő bejuttatása 
csődiffúzoron keresztül történik. 

A berendezés vezérlő rendszere biztosítja a levegőellátást és a mamutszivattyúk irányítását. A 
rendszer kézi és automata üzemmódban is üzemelhet. Automata üzemmódban a 
mamutszivattyúk és a levegőztető egység előre beállított program alapján működik az 
alábbiak szerint: 
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 az előülepítőből a mamutszivattyú ülepített szennyvizet juttat az aerob térbe, 

 a levegőztető egységet ki-, bekapcsolja, 

 az iszapkeringtető mamutszivattyú a kiülepedett iszapot az előülepítő- és az aerob 
térbe juttatja. 

Iszapkezelés és elhelyezés: 

Az iszap stabilizálása anaerob körülmények között folyik, az iszaptárolós előülepítő medence 
részben. A medence iszap tere a LE-től függően 10-14 hónap tartózkodási időt biztosít. Ez 
kedvező iszap stabilitást tesz lehetővé. Az így keletkezett mintegy 500 l-nyi stabilizált iszapot 
szippantással el kell távolítani az előülepítő térből, majd az előülepítő teret tiszta vízzel fel 
kell tölteni. Az iszap fogadására a csornai szennyvíztisztító telepen van lehetőség. A 
stabilizált iszap elszállítása szippantó tartályos gépkocsival történik. 

Tisztított szennyvíz elhelyezése: 

A tisztított szennyvíz elszikkasztása szikkasztó mezőn keresztül történik. Az egyedi 
szennyvízkezelések környezetre gyakorolt hatását figyelemmel kell kísérni.  

A tisztított szennyvíz elhelyezése során a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel 
szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. 
(IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben rögzített határértékek az irányadók. 

Az 5-3. sz. mellékletben található a tisztítóberendezés, valamint a szűrőmező ingatlanonkénti 
telepítésének helyét (beépítés mögötti területek) bemutató helyszínrajz, valamint az 
alkalmazott berendezés – POLYDOX-6 típus – gépkönyve. 

Hatások 

A „B” változat hatásai megegyeznek az „A” változatban bemutatottakkal, az alábbi eltéréssel: 

 A szikkasztás következtében a talaj, talajvíz szennyezése nem szűnik meg teljesen, 
kizárólag minimalizálódik. 

Költségek becslése 

A költségek becslése a közgazdasági költségek alapján történt, azaz a költségek transzfer 
tételeket nem tartalmaznak (pl. ÁFA) 

Beruházási költségek 

A B. változat beruházási költségeit az 5-21. táblázat foglalja össze. A B. változat építési 
költsége 104.100.000 Ft. A projekt előkészítésre 11.900.000 Ft, a projekt menedzsmentre 
3.100.000 Ft, míg az egyéb szolgáltatásokra 5.100.000 Ft a tervezett költség. A teljes 
projektköltség 124.200.000 Ft. 

5-21. táblázat: „B” változat beruházási költségei 

2012 2013 2014 2015 Összesen 

Projekt előkészítés 8 540 000 2 980 000 0 0 11 900 000

MT 1 600 000 1 600 000

Engedélyek, tervek 5 940 000 1 980 000 7 920 000

Területelőkészítés 0 0

Közbeszerzés 1 000 000 1 000 000 2 000 000

Tulajdoni lapok 0 0
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2012 2013 2014 2015 Összesen 
Ingatlan, és ingatlanhoz 
kapcsolódó vagyoni értékű 
jog 0 0 0 0 0

Ingatlanvásárlás, szolgalmi jog 0 0

Vagyoni értékű jog 0

Projekt menedzsment 0 1 240 000 1 240 000 620 000 3 100 000

Általános projektmenedzsment 1 240 000 1 240 000 620 000 3 100 000

Szolgáltatások igénybevétele 0 2 040 000 2 660 000 400 000 5 100 000

Műszaki ellenőr 1 240 000 1 860 000 3 100 000

Jogi 300 000 300 000 150 000 750 000

Nyilvánosság 200 000 200 000 100 000 500 000

Könyvvizsgálat 300 000 300 000 150 000 750 000

Építés 0 52 800 000 51 300 000 0 104 100 000

Komplex területelőkészítés 0 0
Szennyvízcsatorna-hálózat 

kiépítése 0 0 0
Szennyvíztisztító telep 

kialakítása* 51 300 000 51 300 000 102 600 000

Monitoring kutak* 1 500 000 1 500 000

Közúthálózat helyreállítása 0 0 0

Próbaüzem 0 0

Eszközbeszerzés 0 0 0 0 0

Felszerelések 0

Jármű 0

Nettó beruházási költség 8 540 000 59 060 000 55 200 000 1 020 000 124 200 000
*Az építési költségekre részletes tételes költségvetés készült, amely az 5-3. sz. mellékletben található. 

Működési költségek 

A B. változat szennyvízkezelési közgazdasági költségeit – üzemelési és karbantartási 
költségekre lebontva – az 5-22. táblázat foglalj össze. 

5-22. táblázat: Szennyvízkezelés üzemelési és karbantartási költségei, B. változat 

Egyedi kisberendezések üzemeltetési költsége Érték, Ft/év 

Egyedi kisberendezések energiaköltsége:  1 kWh/ nap/db x 32 Ft/kWh x365 d 11 680

Szippantás évente: 8750 Ft/év/db 8 750

Egy berendezés éves költsége 20 430

Összes berendezés száma, db 114

Összes berendezés éves költsége 2 329 020

Munkabér: 1 fő * 140000 Ft/fő/hó * 1,27 (27% járulék) 1 680 000

Éves üzemelési költség összesen 4 049 994

Egyedi kisberendezések éves karbantartási költsége 25 000

Összes berendezés száma, db 114

Összes berendezés éves karbantartási költsége 2 850 000

 

1 fő új munkaerő felvételére lesz szükség, ezen felül a Pannon-Víz Zrt. biztosítja a szükséges 
munkaerőt.  

A pótlási költségek alakulását az 5-23. táblázat mutatja. 
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5-23. táblázat: Pótlási költségek, B. változat 

Beruházási elemek megnevezése
Beruházási 

költség 
Élettartam

Üzembe- 
helyezés 

éve 

1. pótlás 
éve 

Gépészeti berendezések 71 820 000 15 2 015 2 030 
Forrás: „Ktg_tabla_szennyviz_Tárnokréti” xls, „Potlas_B_valtozat” munkalap 

 

Maradványérték  

A költség-haszon elemzés által figyelembe vett időtáv nem feltétlenül esik egy-be a beruházás 
során létrejött létesítmények, eszközök élettartamával. Ebből adódóan ezek a vizsgált időszak 
után is képviselnek valamilyen értéket. Ebben az esetben a figyelembe vett időtáv utolsó 
évében fel kell tüntetni a létesítmények, eszközök maradványértékét. A maradványérték az 
eszközök könyv szerinti értéke a vizsgált időszak végén (5-24. táblázat). 

5-24. táblázat: Eszközök maradványértéke, B. változat 

Beruházási elemek megnevezése 
Beruházási 
költség, Ft 

Élettartam 
Üzembe 
helyezés 

éve 

Hátralevő 
élettartam a 

vizsgálati 
időszak végén 

Maradványérté
k a vizsgálati 

időszak 
végén, Ft 

Szennyvíztisztító kisberendezések, építés 30 780 000 50 2 015 24 14 774 400
Szennyvíztisztító kisberendezések, gép, 
berendezés 71 820 000 15 2 015 3 14 364 000

Monitoring kutak 1 500 000 50 2 015 24 720 000

Összesen 29 858 400
Forrás: „Ktg_tabla_szennyviz_Tárnokréti” xls, „Maradvanyert_B_valtozat” munkalap 

 

Költségek összegzése 

A B. változat közgazdasági költségeit (néhány kiválasztott évre), illetve a költségek 
jelenértékét a teljes referencia-időszak figyelembe vételével az 5-25. táblázat mutatja. 

5-25. táblázat: Közgazdasági költségek összegzése, B. változat 

A változat Jelenérték 2012 2013 2014 2015 2020 2030 2041 
Beruházási 
költség 

108 989 822 8 540 000 59 060 000 55 200 000 1 020 000
0 0 0

Működési költség 108 120 226 0 0 0 4 391 994 7 469 994 79 289 994 7 469 994
Üzemeltetési 

költségek 47 934 967 0 0 0 4 049 994 4 049 994 4 049 994 4 049 994
Karbantartási 

költségek 34 216 651 0 0 0 342 000 3 420 000 3 420 000 3 420 000
Pótlási 

költségek 25 968 608 0 0 0 0 0 71 820 000 0

Maradványérték 5 990 909 0 0 0 0 0 0 29 858 400

Összesen 211 119 138 8 540 000 59 060 000 55 200 000 5 411 994 7 469 994 79 289 994 -22 388 406
Forrás: „Ktg_tabla_szennyviz_Tárnokréti” xls, „Valtozat_elemzes” munkalap 

 

Egyéb releváns szempontok 

A „B” változat esetén a megvalósítás és működtetés kapcsán is az „A” változatban ismertetett 
kockázatokkal szükséges számolni, kiegészítve az alábbiakkal: 

A beruházás kivitelezését veszélyeztető kockázatok: 

Műszaki kockázatok: 

 A településre jellemző, hogy a lakóépületek mögötti rész gazdasági épületekkel 
beépített, a szikkasztásra alkalmas területek mélyebb fekvésűek és fákkal beültetettek, 
ami a szikkasztó-mező elhelyezése szempontjából kedvezőtlen. 
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 A talajvíz maximális állása és a szikkasztási szint között minimum 1 m talajrétegnek 
kell lenni, Tárnokrétin a talajvízállás magas, valamint a község, a belvíz 
veszélyeztetettség szempontjából enyhén veszélyeztetett település (ld. 3. fejezet), 
emiatt a szikkasztómezők kialakítása problémát okozhat. 

Társadalmi szempont: 

 Lakosság ellenállás jelentősen nagyobb lehet az „A” változathoz képest, mivel 
magáningatlanokon belül kell a berendezéseket telepíteni, valamint a szűrőmezőket 
kialakítani.  

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont: 

 A fentebb ismertetett műszaki kockázatok bekövetkezése jelentősen növelheti a 
beruházás költségeit (telken belüli csatorna hossz növekedése, a műtárgy 
szippantókocsival történő megközelíthetőségének biztosítása, kiemelt dombos 
rendszerű szikkasztómező létesítése). 

 A település a gazdaságossági lehatárolás eredménye (ld. 5-3. táblázat) alapján 
csatornázható, így valószínűsíthető, hogy a kisberendezések kialakításának pénzügyi 
mutatói kedvezőtlenebbek lennének, mint a csatornázásé. 

Az üzemeltetést veszélyeztető kockázatok: 

Műszaki kockázatok: 

 A magas talajvíz állás, illetve a helyenként előforduló kötött talajok (rossz vizvezetők) 
a tisztított szennyvizek elszikkasztása során problémát okozhatnak. 

 A lakosság által végezendő üzemeltetési teendők (a berendezés ellenőrzése 
szemrevételezéssel: hetente, folyadék áramlások ellenőrzése: havonta, tisztított 
szennyvíz minőségének szemrevételezése (zavarosság): havonta, villamosenergia-
ellátás biztosítása: folyamatosan, megközelíthetőségének biztosítása: szükség szerint) 
elmaradásából adódóan műszaki problémák léphetnek fel. 

Jogi szempont 

 A környezetterhelési díjról szóló - többször módosított - 2003. évi LXXXIX. tv. 11. § 
(2) bekezdése szerint csak akkor nem terheli talajterhelési díjfizetési kötelezettség az 
egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, illetve az egyedi szennyvíztisztító 
kisberendezés alkalmazóját, ha az általa létesített monitoring kútban vizsgált felszín 
alatti vízben nitrát-, ammónium-, szulfát-, klorid tartalom egyik komponens 
tekintetében sem haladja meg 20 %-kal a 2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe 
helyezését követő hónapban végzett alapállapot-felmérés keretében mért értékeket. 
(Jelen projekt esetén a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni 
védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 
14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben rögzített határértékek a mérvadók) 
Monitoring kutak létesítése, üzemeltetése berendezésenként, azonban rendkívül magas 
költségvonzattal járna, így a talajterhelési díj alóli mentesség nem feltétlenül 
biztosított. 

 Sikertelen eljárások („nincs jelentkező) az üzemeltető szervezet kiválasztására 
vonatkozóan. 
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Társadalmi szempont 

 A lakosság által végzendő üzemeltetési teendőkből (ld. fentebb) adódó konfliktusok. 

 Konfliktushelyzet a lakosság és az üzemeltető között a berendezések - üzemeltető által 
végzendő – üzemeltetési teendőiből (iszapmagasság mérése az iszaptárolós 
előülepítőben: havonta, előülepítő zavarosságának ellenőrzése, uszadék eltávolítása: 3 
hetente) adódóan. 

Intézményi szempont: 

 Sikertelen eljárások („nincs jelentkező) az üzemeltető szervezet kiválasztására 
vonatkozóan. 
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5.5. „C” megvalósítható változat 

 

A „C” változatban lévő fejlesztési beruházás reális, teljes mértékben kielégíti a célként 
kitűzött lakossági, ellátási, környezetvédelmi, ökológiai célokat.  

A fejlesztés révén biztosítható: 

 Tárnokréti belterületén közüzemű csatornázás, szennyvízelvezetés megvalósítása. 

 Az elvezetett kommunális szennyvizek tisztítása un. természetes, tavas 
szennyvíztisztítással. 

5-26. táblázat: „C” változat bemutatása 

Beruházási elem Kapacitás 
Élettartam 

(pótlás számítása) 

Csatornahálózat 

Gyűjtőcsatorna: NA 200 KG-PVC 1.771,0 m 
Bekötővezeték: NA 150 KG-PVC 1.204,0 m 
Bekötések száma: 114 db 
Szennyvíz nyomócső D 63 mm PE 201,0 m 
Szennyvíz nyomócső D 90 mm PE 1178,0 m 
Átemelők: 3 db (körzeti átemelő) +1 db  
(telepi nyers szennyvízfogadó és átemelő 

Építmények: 50 év 
Gépek, berendezések: 
12 év 

Természetközeli szennyvíztisztítás 
24 m3/d 
(közcsatornán érkező szennyvíz mennyisége: 
24 m3/d, TFH mennyisége: 0 m3/d) 

Építmények: 50 év 
Gépek, berendezések: 7, 
10,12 ill. 15 év 

Monitoring kutak 3 db 50 év 

 

Műszaki leírás 

Szennyvízcsatorna-hálózat létesítése 

Megegyezik az „A” változatnál bemutatottakkal, azzal az eltéréssel, hogy a telep – a nagyobb 
terület és védőtávolság igény miatt – más területen kerül kialakításra, emiatt a 
nyomócsőhosszak változnak. 

Tárnokréti településen összesen épül: 

 Gyűjtőcsatorna:   NA 200 KG-PVC   1.771,0 m 

 Bekötések száma, összes hossza NA 150 KG-PVC 114 db  1.204,0 m 

 Szennyvíz nyomócső    D 63 mm PE 100 SDR 17  201,0 m 

 Szennyvíz nyomócső    D 90 mm PE 100 SDR 17  1178,0 m 

A „C” változat tervezett szennyvízhálózatának térképi megjelenítése az 5-4. sz. mellékletben 
található. 

A „C” változat elnevezése: 

Tárnokréti település belterületén gravitációs szennyvízelvezető rendszer kialakítása. 
 
Az összegyűjtött szennyvizek természetközeli szennyvíztisztítása, a tisztított szennyvizek Rábcába 
folyóba történő vezetésével. 
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Szennyvíztisztítás: 

A szennyvíztisztító telep elhelyezésére kijelölt terület a község ÉNy-i határától mintegy  
150 m-re fekvő, rét művelési ágú, 02/1 hrsz-ú Állami tulajdonú terület, melynek 
vagyonkezelője az MNV Zrt. A szennyvíztisztító telep terepszintje 112 mBf., területigénye: 
mintegy 60 x 120 m. 

A településen keletkező szennyvíz mennyisége, minősége: 

Megegyezik az „A” változatnál bemutatottakkal, azzal az eltéréssel, hogy a tisztított 
szennyvíz minőségi paramétereinek a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint az alábbi 
küszöbértékeknek kell megfelelni: 

5-27. táblázat: Tisztított szennyvíz minőségére vonatkozó főbb paraméterek művi tisztítás esetén 

Komponens 
Határérték 

(mg/l) 
KOI* 300 

BOI5* 80 

Összes lebegő anyag* 100 

ÖN egyedi határérték 

ÖP egyedi határérték 
* Tavas szennyvíztisztítás után vett vízmintákat - KOIk, BOI5  
komponensekre - a vízminőségi vizsgálatokat megelőzően szűrni kell, 
 azonban a szűretlen víz összes lebegőanyag koncentrációja nem  
haladhatja meg a 150 mg/l-t 

 

Szennyvíztisztítási technológia: 

A szennyvíz egy telepi átemelőre érkezik. Innen a gépi tisztítású rácsra jut, amely pálca 
távolsága 5 mm. A szűrés után a víz a kétszintes ülepítőbe kerül, ahol a szilárd/lebegőanyag 
tartalom egy része kiülepedik. A víz 2-4 óra tartózkodási idő után tovább folyik, az iszap 
pedig hosszas tartózkodás alatt kirothad. A rácsot és a műtárgyat egybeépítve tervezzük, az 
ülepítőn leürítő vezeték is van, amely karbantartás esetén is működik és az osztó/adagoló 
aknába köt be. 

A rácsról a rácsszemetet zárt konténerbe helyezik és időnként elszállítják. A kétszintes ülepítő 
iszapteréből a rothasztott iszapot kb. fél évenként az iszapágyra vezetik. (A naponta keletkező 
rothasztott iszap mennyisége – ökölszabály – 4l/1 m3 szennyvíz.) 

A telepi átemelő aknába adagoló szivattyúval a foszfor kicsapatására vegyszert adagolunk a 
szennyvízbe. Erre azért van szükség, mert ez a tisztítási technológia nem hatékony a foszfor 
eltávolítására. 

Az ülepítő után a víz a szennyvízosztó/adagoló aknába kerül. Az adagoló szerkezet hasznos 
térfogata 0,5 m3, ezzel meg van oldva, hogy a napi Qd= 24 m3/d szennyvíz mennyiség 50-szer 
kerül kiadagolásra, ami átlag 30 percenkénti adagolást és 25-25 elárasztást jelent. 

A víz a függőleges átfolyású gyökérmezőre (FGYM) kerül. Alapterülete 50 m x 20 m. A 
műtárgy vízzáró fólia burkolattal ellátott földmedence, fenéksíkja 5 ezrelékes lejtéssel van 
kialakítva. A felső síkja vízszintes. A töltet vastagsága ezért 1-1,2 m között változó. 

A gyökér teres mezőben három különböző technológiájú vezeték helyezendő el: 

 szennyvízárasztó perforált csövek (D110 mm, a csőfenéken 5 mm-es lyukakkal 
látandó el, 1,0 – 0,8 – 0,6 m lyuktávolsággal), 

 alsó kivezető drén vezetékek (D110 mm), 

 levegőztető csövek (D110 mm). 
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A víz innen egy osztóaknán keresztül a vízszintes átfolyású gyökérmezőre kerül (VGYM), 
amely hasonló kialakítású földmedence, mint az FGYM. Alapterülete: 13 m x 23 m. A 
fenéksíkja 3-4 ezrelékes lejtéssel készítendő, benne 0,6 m mély a töltet. A medence rövid 
oldalánál, a D110 mm-es bevezető illetve elvezető osztó csövek tartományában 50 – 50 cm 
széles durva kavicságyazat készítendő, a kimosódás elkerülése végett. 

A szűrőmező töltet anyaga teljes keresztmetszetében 10 – 10 % mennyiségben durva homokot 
és kötött lehetőleg sok szerves anyagot tartalmazó talajféleséget tartalmazó homok legyen. 

A homok jellemzői: szemcseméret 0,3 – 3 mm, szemeloszlás U=d60/d10<4, effektív 
szemcseméret d10> 0,3 mm. 

A telepített növények a nád és a káka. A gyökérzónát 0,4 – 0,5 m mélyre célszerű telepíteni. 

Az iszapszárító ágy 1 m mély, HDPE fóliával burkolt földmedence, oldalai 45°-os rézsűs 
fallal. A szárítóágy szűrőközege alul 20 cm vastag durva kavics. Ebben van elhelyezve a 
drénvezeték. E fölött 20 cm vastag finom homok, amely az iszap szűrőréteg. A drénvezetéken 
összegyűjtött csurgalékvíz a FGYM-re kerül. 

A VGYM-ről a víz egy átemelőn, D90 mm-es nyomóvezetéken keresztül a befogadó Rábcába 
jut. 

Egyéb kezelési folyamatok: 

A telepen rácsszemét és szikkasztott szennyvíz iszap keletkezik. A rácsszemetet konténerben 
kell gyűjteni és hulladéklerakó helyre szállítani. A szikkasztott iszapot időnként le kell 
termelni és hulladéklerakó telepen kell deponálni. 

A terület gyepesítve van, amit időnként kaszálni kell. A levágott nyesedéket komposztálással 
lehet újrahasznosítani. 

Melléklétesítmények: 

A szennyvíztisztító telep üzemeltetése nem igényel állandó felügyeletet. A szerszámok 
tárolására, a személyzet átöltözéséhez és a tisztálkodáshoz egy kisebb kezelőépületet 
szükséges létesíteni. 

A technológiát megvalósító létesítmények hossz-szelvényét az 5-4. sz. melléklet tartalmazza. 

Hatások 

A „C” változat hatásai megegyeznek az „A” változatban bemutatottakkal, az alábbi eltéréssel: 

 Vizes élőhelyek teremtése, ezáltal lokális, klímajavító hatás. 

 Természetes megjelenési forma, tájképi elem. 

 Természetközeli eljárás, ezért kedvező fogadtatás a lakosság részéről. 

 Minimális mennyiségű, további kezelést igénylő járulékos hulladék, pl. 
szennyvíziszap keletkezik. 

 A művi telephez képest nagyobb területigényből adódó terület-igénybevétel. 

 Nem megfelelő működés esetén bűzhatás fordulhat elő. 

Költségek becslése 

A költségek becslése a közgazdasági költségek alapján történt, azaz a költségek transzfer 
tételeket nem tartalmaznak (pl. ÁFA) 
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Beruházási költségek 

A C. változat beruházási költségeit az 5-28. táblázat foglalja össze. A C. változat építési 
költsége 136.177.632 Ft. A projekt előkészítésre 12.616.250 Ft, az ingatlanvásárlásra 
2.540.000 Ft, a projekt menedzsmentre 3.100.000 Ft, míg az egyéb szolgáltatásokra 5.100.000 
Ft a tervezett költség. A teljes projektköltség 159. 533.882 Ft. 

5-28. táblázat: „C” változat beruházási költségei 

2012 2013 2014 2015 Összesen 

Projekt előkészítés 8 916 250 3 700 000 0 0 12 616 250

MT 1 600 000 1 600 000

Engedélyek, tervek 6 260 000 1 660 000 7 920 000

Területelőkészítés 1 040 000 1 040 000

Közbeszerzés 1 000 000 1 000 000 2 000 000

Tulajdoni lapok 56 250 56 250
Ingatlan, és ingatlanhoz 
kapcsolódó vagyoni értékű 
jog 0 1 905 000 0 635 000 2 540 000

Ingatlanvásárlás, szolgalmi jog 1 905 000 635 000 2 540 000

Vagyoni értékű jog 

Projekt menedzsment 0 1 240 000 1 240 000 620 000 3 100 000

Általános projektmenedzsment 1 240 000 1 240 000 620 000 3 100 000

Szolgáltatások igénybevétele 0 2 040 000 2 660 000 400 000 5 100 000

Műszaki ellenőr 1 240 000 1 860 000 3 100 000

Jogi 300 000 300 000 150 000 750 000

Nyilvánosság 200 000 200 000 100 000 500 000

Könyvvizsgálat 300 000 300 000 150 000 750 000

Építés 0 67 838 816 68 338 816 0 136 177 632

Komplex területelőkészítés 0
Szennyvízcsatorna-hálózat 

kiépítése* 49 176 816 49 176 816 98 353 632
Szennyvíztisztító telep 

kialakítása* 17 162 000 17 162 000 34 324 000

Létesítmények megközelítése* 1 500 000 1 500 000

Közúthálózat helyreállítása 0 0

Próbaüzem 2 000 000 2 000 000

Eszközbeszerzés 0 0 0 0 0

Felszerelések 0

Jármű 0

Nettó beruházási költség 8 916 250 76 723 816 72 238 816 1 655 000 159 533 882
*Az építési költségekre részletes tételes költségvetés készült, amely az 5-4. sz. mellékletben található. 

 

Működési költségek 

A C. változat szennyvízelvezetési és szennyvízkezelési közgazdasági költségeit – üzemelési 
és karbantartási költségekre lebontva – az alábbi táblázatok foglalják össze. 
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5-29. táblázat: Szennyvízelvezetés üzemelési és karbantartási költségei, C. változat 

    Csatorna (A. változat)   

Tétel Me Kalkuláció Érték 

Változó ktg 

- fajlagos villamosenergia Ft/m3 

köztéri átemelő: 
521,95kWh/év*32 

Ft/kWh/(24 m3/d*365) 1,91

Fix ktg 

Személyi jellegű 

- munkabér Ft/év 

- járulék Ft/év 

Összesen Ft/év 

Karbantartás Ft/év 680 000

- Köztéri átemelők gépészeti cseréje 
Ft/év 

2 db/év * 80.000 Ft/d 160 000

- Köztéri átemelők villanyalkatrész cseréje 
Ft/év 

2 db/év * 20.000 Ft/db 40 000

- gravitációs hálózaton fedlap csere és vb. koszorú pótlása 
Ft/év 

2 db/év * 40.000 Ft/db 80 000

- mosatás (évente a hálózat negyede) Ft/év 400 000

Üzemi és vállalati általános ktg Ft/év 400 000

Fix költség összesen Ft/év 2 760 000

 

5-30. táblázat: Szennyvízkezelés üzemelési és karbantartási költségei, C. változat 

Változó költségek 

Energiaköltség 

Egységár Ft/kWh 32

Napi energiaigény kWh/d 32

Napi energiaköltség Ft/d 1024

Éves energiaköltség Ft/év 373760

Fajlagos energiaköltség Ft/m3 42,67

Vegyszerköltség 
 

Hipo oldat 
Vasszulfát oldat a 
foszfortalanításhoz 

Összesen 

Egységár Ft/kg 50,00 

Fajlagos vegyszerszükséglet kg/m3szv 0,25 

Napi vegyszerszükséglet kg/d 6,00 

Napi vegyszerköltség Ft/d 300,00 

Éves vegyszerköltség Ft/év 109500,00 

Fajlagos vegyszerköltség összesen Ft/m3 0,00 12,50 12,50

Ivóvíz Ft/m3     0,55

Iszap elszállítás Ft/m3     32,81

Egyéb Ft/m3     13,70

Fajlagos változó ktg összesen Ft/m3     102,23
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Fix költségek 

Személyi jellegű 

Egységár Ft/hó 140 000

Létszám fő 1,0

Havi bérköltség Ft/hó 140 000

Bérköltség járulékai (27 %) Ft/hó 

Éves bérköltség Ft/év 1 680 000

Egyéb  fix költségek 

Üzemszerű karbantartási költségek Ft/év 200 000

Adatátviteli költség Ft/év 120 000

Labor vizsgálatok díja (önkontrol) Ft/év 600 000

Egyéb költségek összesen Ft/év 920 000

Éves fix üzemeltetési költség       2 600 000

 

1 fő új munkaerő felvételére lesz szükség, ezen felül a Pannon-Víz Zrt. biztosítja a szükséges 
munkaerőt. Az egy fő felvételét az indokolja, hogy a természetközeli tisztítás a hagyományos 
szennyvíztisztítási technológiákhoz viszonyítva eltérő szakértelmet igényel, a műszaki 
ismeretek mellett a természettudományos ismeretekkel is kell rendelkezni, valamint az 
üzemeltetésük nagyobb kockázattal jár, így a felvett munkaerő feladata lesz a folyamatos 
monitoring.  

A pótlási költségek alakulását az 5-31. táblázat mutatja. 

5-31. táblázat: Pótlási költségek, C. változat 

Beruházási elemek megnevezése 
Beruházási 

költség 
Élettartam 

Üzembe- 
helyzés 

éve 

1. pótlás 
éve 

2. pótlás 
éve 

3. pótlás 
éve 

Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, gép, 
berendezés 1 800 000 12 2 015 2 027 2 039 -
Szennyvíztisztító telep kialakítása, gép, 
berendezés 1 650 000 7 2 015 2 022 2 029 2 036
Szennyvíztisztító telep kialakítása, gép, 
berendezés 2 000 000 12 2 015 2 027 2 039 -
Szennyvíztisztító telep kialakítása, gép, 
berendezés 2 000 000 15 2 015 2 030 - -
Forrás: „Ktg_tabla_szennyviz_Tárnokréti” xls, „Potlas_C_valtozat” munkalap 

Maradványérték  

A költség-haszon elemzés által figyelembe vett időtáv nem feltétlenül esik egy-be a beruházás 
során létrejött létesítmények, eszközök élettartamával. Ebből adódóan ezek a vizsgált időszak 
után is képviselnek valamilyen értéket. Ebben az esetben a figyelembe vett időtáv utolsó 
évében fel kell tüntetni a létesítmények, eszközök maradványértékét. A maradványérték az 
eszközök könyv szerinti értéke a vizsgált időszak végén (5-32. táblázat). 

5-32. táblázat: Eszközök maradványértéke, C. változat 

Beruházási elemek megnevezése 
Beruházási 
költség, Ft 

Élettartam 
Üzembe 

helyzés éve 

Hátralevő 
élettartam 

a vizsgálati 
időszak 
végén 

Maradvány
érték a 

vizsgálati 
időszak 

végén, Ft 

Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, építés 96 553 632 50 2 015 24 46 345 743

Szennyvíztisztító telep kialakítása, építés 28 674 000 50 2 015 24 13 763 520

Próbaüzem 2 000 000 50 2 015 24 960 000

Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, gép, berendezés 1 800 000 12 2 015 9 1 350 000
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Beruházási elemek megnevezése 
Beruházási 
költség, Ft 

Élettartam 
Üzembe 

helyzés éve 

Hátralevő 
élettartam 

a vizsgálati 
időszak 
végén 

Maradvány
érték a 

vizsgálati 
időszak 

végén, Ft 

Szennyvíztisztító telep kialakítása, gép, berendezés 1 650 000 7 2 015 1 235 714

Szennyvíztisztító telep kialakítása, gép, berendezés 2 000 000 12 2 015 9 1 500 000

Szennyvíztisztító telep kialakítása, gép, berendezés 2 000 000 15 2 015 3 400 000

Monitoring kutak 1 500 000 50 2 015 24 720 000

Összesen 65 274 978
Forrás: „Ktg_tabla_szennyviz_Tárnokréti” xls, „Maradvanyert_C_valtozat” munkalap 

Költségek összegzése 

A C. változat közgazdasági költségeit (néhány kiválasztott évre), illetve a költségek 
jelenértékét a teljes referencia-időszak figyelembe vételével az 5-33. táblázat mutatja. 

5-33. táblázat: Közgazdasági költségek összegzése, C. változat 

A változat Jelenérték 2012 2013 2014 2015 2020 2030 2041 

Beruházási költség 140 239 626 8 916 250 76 723 816 72 238 816 1 655 000 0 0 0

Működési költség 55 707 635 0 0 0 3 443 534 4 393 082 6 468 105 4 550 631
Üzemeltetési 

költségek 41 740 454 0 0 0 3 355 534 3 513 082 3 588 105 3 670 631
Karbantartási 

költségek 8 804 284 0 0 0 88 000 880 000 880 000 880 000
Pótlási 

költségek 5 162 896 0 0 0 0 0 2 000 000 0

Maradványérték 13 097 034 0 0 0 0 0 0 65 274 978

Összesen 182 850 227 8 916 250 76 723 816 72 238 816 5 098 534 4 393 082 6 468 105 -60 724 347
Forrás: „Ktg_tabla_szennyviz_Tárnokréti” xls, „Valtozat_elemzes” munkalap 

Egyéb releváns szempontok 

A „C” változat esetén a megvalósítás és működtetés kapcsán is az „A” változatban ismertetett 
kockázatokkal szükséges számolni, kiegészítve az alábbiakkal: 

A beruházás kivitelezését veszélyeztető kockázatok: 

Műszaki kockázatok: 

 A teremészetközeli szennyvíztisztás korlátozottan alkalmazható, belvizes és magas 
talajvízállású területeken, Tárnokrétin a talajvízállás magas, valamint a község, a 
belvíz veszélyeztetettség szempontjából enyhén veszélyeztetett település (ld. 3. 
fejezet), emiatt a természetközeli szennyvíztisztítás kialakítása problémát okozhat. 

 Új létesítmények esetén – a XI. 15. és V. 1. közötti időszakban – a hatóság a befogadó 
védelme érdekében előírhatja a keletkező szennyvizek tározóban történő gyűjtését, 
illetve megtilthatja a befogadóba való vezetését, amely további területi problémákat 
vethet fel. 

Jogi szempont: 

 A nagyobb a területigény következtében a Magyar Államtól fölterület vásárlásra, 
illetve művelési ágváltásra van szükség, melyek időbeli elhúzódásának kockázata 
nagyon magas. 

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont: 

 A fentebb ismertetett műszaki kockázatok bekövetkezése jelentősen növelheti a 
beruházás költségeit. 



Tárnokréti település szennyvízelvezetése és szennyvízkezelése    

VTK Innosystem Kft. 
1134 Budapest, Pattantyús u. 7. 

Tel.: (36)-1-215-8857 
Fax.: (36)-1-216-1695 

87

Az üzemeltetést veszélyeztető kockázatok: 

Műszaki kockázatok: 

 A magas talajvíz állás és belvízveszély üzemeltetési problémát okozhat.  

Társadalmi szempont 

 Konfliktushelyzet a lakossággal a nem megfelelő működés esetén előforduló bűzhatás 
miatt (az uralkodó szélirány ÉNy-i, ami azt jelenti, hogy a teleptől a település felé fúj). 

Környezeti szempont: 

 Érzékeny az időjárási viszonyok változásaira (nyáron kiszáradhat a növénytakaró, 
télen befagyhat a gyökérmező, 50-100 éves visszatérési gyakoriságú csapadékvíz 
esetén kimosódik a baktérium állomány), ami miatt jelentős környezet terhelés 
(szennyvíz tisztítatlanul folyik a befogadóba) fordulhat elő. 

 Betegségek, károkozók kipusztítják a növényzetet, az újratelepítés alatt csökkentett 
üzem áll be a telepen. 

5.6. A változatok értékelése, a megvalósítandó változat kiválasztása 

Költséghatékonysági elemzés 

A változatelemzés során három változat került összehasonlításra. A három változat 
műszakilag eltér egymástól, de társadalmi-gazdasági szempontból gyakorlatilag ugyanazokat 
a közgazdasági hasznokat biztosítja a használók számára, így a változatokat a költség-
hatékonysági elemzéssel hasonlítottuk össze (lásd „Ktg_tabla_szennyviz_Tárnokréti).  

A költséghatékonysági elemzés alapján az egyes változatok közgazdasági költségeinek 
jelenértéke (lásd: Ktg_tabla_szennyviz_Tárnokréti xls, „Valtozat_elemzes” munkalap): 

A. változat: 165.998.809 Ft 

B. változat: 211.119.138 Ft 

C. változat: 182.850.227 Ft 

A költséghatékonysági elemzés alapján az A. változat megvalósítása javasolt. 

Többszempontú elemzés 

A változatokat a költséghatékonysági elemzés mellett összehasonlítottuk egyéb 
(környezetvédelmi, technológiai, társadalmi, jogi és intézményi) szempontok alapján is. 

Az értékelési módszertanban (5.1. fejezet) bemutatottak alapján a fejlesztési változatok 
összehasonlítását először az értékelési kategóriákon belüli értékelési szempontok szerint, 
majd az értékelési kategóriák szerint ismertetjük. 

5-34. táblázat: Vizsgált fejlesztési változatok 

Műszaki változat megnevezése Műszaki változat tartalma 

„A” változat 

Tárnokréti település belterületén gravitációs szennyvízelvezető 
rendszer kialakítása. 
 
Az összegyűjtött szennyvizek tisztítása 4 db „Polydox-50” 
elnevezésű eleveniszapos szennyvíztisztító berendezés 
párhuzamos összekötéséből létrehozott biológiai tisztító teleppel, 
a tisztított szennyvizek Rábcába folyóba történő vezetésével. 
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Műszaki változat megnevezése Műszaki változat tartalma 

„B” változat 
Egyedi kisberendezések telepítése ingatlanonként, a tisztított 
szennyvizek helyben történő szikkasztásával 

  

„C” változat 

Tárnokréti település belterületén gravitációs szennyvízelvezető 
rendszer kialakítása. 
 
Az összegyűjtött szennyvizek természetközeli szennyvíztisztítása, 
a tisztított szennyvizek Rábcába folyóba történő vezetésével. 

 

1. Összehasonlítás – értékelési szempontok alapján 

Környezetvédelmi kategórián belüli szempontok szerinti összehasonlítás: 

5-35. táblázat: Környezetvédelmi szempontok szerinti értékelési eredmények bemutatása 

Környezetvédelmi kategóriák 
Súlyszám 

(X) 
Változatok pontszámai (Y) 

Szempontok  „A” „B” „C” 

E1 
Környezeti biztonság 
megteremtése a lakosság 
számára 

25 5 4 3 

E2 
Környezeti elemek terhelés 
csökkentésének biztonsága 

25 5 3 3 

E3 
Környezetbarát építés 
biztosítása 

25 5 5 4 

E4 
Környezetbarát üzemeltetés 
biztosítása 

25 4 4 5 

Σ Súlyozott pontszám 1. kategória 100 475 400 375 

 

Környezeti biztonság megteremtése a lakosság számára:  

 A „B” és a „C” változatoknál tervezett szennyvízkezelés során a lakosság 
környezetbiztonsága nem teljes mértékben valósul meg, mivel a „B” változatnál a 
szikkasztás következtében a talaj, talajvíz szennyezése nem szűnik meg teljesen, 
kizárólag minimalizálódik, míg a „C” változat esetében alkalmazott természetközeli 
szennyvíztisztítási eljárás során havária események (időjárási viszonyok, betegségek 
miatt) gyakoriak lehetnek. 

Környezeti elemek terhelés csökkentésének biztonsága:  

 A „C” változat a legkedvezőtlenebb, mivel időszakos szagemisszió jelentkezhet, a 
tisztítás bizonyos mértékig az időjárási viszonyoktól is függ, időszakonként 
nagymértékű algaszaporodás jelentkezhet, mely a befogadót szennyezheti, a tisztított 
szennyvíz lebegőanyag koncentrációja időszakosan magas lehet. Ezen túlmenően a 
„B” változat esetében is felmerülnek bizonyos kockázatok, mivel a lakosság által 
végzendő üzemeltetési teendők elmaradásának következtében a földtani közeget, 
illetve a felszín alatti befogadót jelentős terhelés érheti. 
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Környezetbarát építés biztosítása: 

 A „C” változat viszonylag nagy területet igényel, emiatt a terület-igénybevétel, 
valamint az építés hatásterülete ennél a változatnál a legnagyobb.  

Környezetbarát üzemeltetés biztosítása 

 A vizsgált változatok között jelentős különbség nincs, a „C” változat környzetbarát 
üzemeltetés szempontjából valamivel kedvezőbb, mivel vizes élőhelyek kerül 
kialakításra, ezáltal javul a lokális klíma, telep természetes tájképi elem, az 
üzemeltetés során kevés az energiaszükséglet, valamint minimális mennyiségű, 
további kezelést igénylő járulékos hulladék, pl. szennyvíziszap keletkezik. 

A fentiek alapján környezetvédelmi szempontból az „A” változatot javasoljuk. 

A változatok technológiai kategória szerinti pontszámai: 

5-36. táblázat: Technológiai szempontok szerinti értékelési eredmények bemutatása 

Technológiai kategóriák 
Súlyszám 

(X) 
Változatok pontszámai (Y) 

Szempontok  „A” „B” „C” 

T1 
Elérhető legjobb 
technológiának való 
megfelelés 

40 4 4 4 

T2 Üzembiztonság megteremtése 30 5 3 3 
T3 Műszaki fenntarthatóság 30 4 3 4 
Σ Súlyozott pontszám 2. kategória 100 430 340 370 

 

Elérhető legjobb technológiának való megfelelés: 

 Az egyes változatok között nincs különbség, mindegyik reálisan megvalósítható. 

Üzembiztonság megteremtése: 

 „B” és „C” változatoknál ismertetett üzemeltetési kockázatok, valamint a „Környezeti 
elemek terhelés csökkentésének biztonsága” tárgyú kritériumnál bemutatottak alapján 
az üzembiztonság megteremtése szempontjából az „A” változat a legkedvezőbb.  

Műszaki fenntarthatóság: 

 Az „A” és a „C” változat különösebb probléma nélkül fenntartható, a „B” változat 
esetében viszont a részben lakossági üzemeltetésből adódóan problémák merülhetnek 
fel. 

A technológiai kategória szempontjából az „A” változat megvalósítását javasoljuk. 

A változatok társadalmi kategória szerinti pontszámai: 

5-37. táblázat: Társadalmi szempontok szerinti értékelési eredmények bemutatása 

Társadalmi kategóriák 
Súlyszám 

(X) 
Változatok pontszámai(Y) 

Szempontok  „A” „B” „C” 

S1 
Hatósági, szakhatósági 
elfogadás 

50 4 3 4 

S2 
Érintettek pozitív 
hozzájárulása (lakosság, zöld 
szervezetek) 

50 4 3 5 

Σ súlyozott pontszám 3. kategória 100 400 300 450 
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Hatósági, szakhatósági elfogadás: 

 Vízjogi létesítési engedélyezési terv az „A” változata került benyújtásra, azonban az 
engedélyezetési eljárás még folyamatban van, így a hatóság-, szakhatóságok, 
állásfoglalása jelenleg nem ismert. A „B” változatot az önkormányzat 
településrendezési terve nem preferálja („A felszín alatti vizek minőségének javítása 
érdekében a szennyvízcsatorna hálózat kiépítését, majd a rácsatlakozást ösztönözni 
kell. Szennyvízgyűjtők és egyedi szennyvíztisztító kisberendezések telepítését nem 
javasoljuk, a település kedvezőtlen hidrogeológiai adottságai (magas talajvízállás, 
közepes belvíz veszélyeztetettség) miatt.”), ezért vélhetően a hatósági elfogadottsága is 
rosszabb, mint a másik két változaté. 

Érintettek pozitív hozzájárulása (lakosság, zöld szervezetek): 

 Az elmúlt években a településen a lakossági igény a csatornahálózat és a keletkezett 
szennyvíz tisztítására egyre nagyobb, ezért nem lehet különbséget tenni az egyes 
változatok között. Az „A” és a „C” változat megítélése azonban kedvezőbb, mivel a 
„B” változat esetén magáningatlanokon belül kell a berendezéseket telepíteni, 
valamint a szűrőmezőket kialakítani. Az „A” és a „C” változat között a különbséget 
pedig az jelenti, hogy a természetközeli eljárás, feltehetően valamivel kedvezőbb 
fogadtatást kapna a lakosság részéről. 

A társadalmi kategória szempontjából a „C” változat megvalósítását javasoljuk. 

A változatok jogi kategória szerinti pontszámai: 

5-38. táblázat: A változatok jogi kategória szerinti összehasonlítása 

Jogi kategóriák 
Súlyszám 

(X) 
Változatok pontszámai(Y) 

Szempontok  „A” „B” „C” 

L1 Tulajdonviszonyok rendezése 50 5 3 3 

L2 

Érvényben lévő 
jogszabályoknak, 
szabványoknak, rendeleteknek 
való megfelelés 

50 5 4 5 

Σ súlyozott pontszám 4. kategória 100 500 350 400 

 

Tulajdonviszonyok rendezése: 

 A tulajdonviszonyok szempontjából az „A” változat a legkedvezőbb, mivel a „B” 
változat esetében a berendezések magáningatlanokon kerülnének telepítésre, ami 
tulajdonjogi problémákat vethet fel, míg a „C” változat esetében földvásárára  van 
szükség (Magyar Államtól), amely rendkívül hosszú időt vehet igénybe. 

Érvényben lévő jogszabályoknak, szabványoknak, rendeleteknek való megfelelés 

 Jogszabályi megfelelés szempontjából csak olyan változatok vizsgálhatók, amelyek 
kielégítik a jelenleg érvényes előírásokat, ebből kifolyólag mind a három megfelel a 
jelenlegi előírásoknak, azonban a „B” változat valamivel rosszabb, mivel a gazdasági 
lehatárolás alapján Tárnokréti csatornázható. 

A jogi kategória szempontjából az „A” változat megvalósítását javasoljuk. 
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A változatok intézményi kategória szerinti pontszámai: 

5-39. táblázat: A változatok intézményi kategória szerinti összehasonlítása 

Intézményi kategóriák 
Súlyszám 

(X) 
Változatok pontszámai(Y) 

Szempontok  „A” „B” „C” 

I1 Intézményi háttér stabilitása 50 5 2 5 

I2 Megvalósítás időigénye 50 5 4 3 

Σ súlyozott pontszám 5. kategória 100 500 300 400 

 

Intézményi háttér stabilitása: 

 A „B” változat esetén az önkormányzatnak kellene gondoskodni a magánterületeken 
megépült berendezések szakszerű üzemeltetéséről, ami számos problémát vethet fel, 
továbbá már az üzemeltető kiválasztása („nincs jelentkező”) is gondot okozhat. 

Megvalósítás időigénye: 

 A tulajdonviszonyokból adódó problémák (magánterületen kell beruházni, 
földvásárlás szükséges) miatt, a „B” és a „C” változat megvalósítása elhúzódhat, a „C” 
változat időigényét pedig tovább növeli, hogy a szennyvíztisztító telep 
beüzemelésének és üzemelésének ellenőrzéséhez egy év próbaüzem szükséges. 

Az intézményi kategória szempontjából az „A” változat megvalósítását javasoljuk. 

2. Összehasonlítás – értékelési kategóriák alapján: 

5-40. táblázat: Értékelési eredmények bemutatása 

Kategóriák 
(K) 

Változatok pontszámai(Z) 

Szempontok „A” „B” „C” 

E(0,3) 1. Környezetvédelmi 142,5 120,0 112,5 

T(0,3) 2. Technológiai 129,0 102,0 111,0 

S(0,2) 3. Társadalmi 80,0 60,0 90,0 

L(0,10) 4. Jogi 50,0 35,0 40,0 

I(0,10) 5. Intézményi 50,0 30,0 40,0 

Súlyozott Σ pontszám 451,5 347,0 393,5 

Változatok rangsorolása I. II. III. 

 

A többszempontú értékelés alapján megállapítható, hogy környezetvédelmi, technológiai, 
jogi és intézményi kategória szempontból az „A” változat a legkedvezőbb, így annak 
megvalósítása javasolt. 

 



Tárnokréti település szennyvízelvezetése és szennyvízkezelése    

VTK Innosystem Kft. 
1134 Budapest, Pattantyús u. 7. 

Tel.: (36)-1-215-8857 
Fax.: (36)-1-216-1695 

92

6. A KIVÁLASZTOTT VÁLTOZAT RÉSZLETES ISMERTETÉSE 

6.1. A kiválasztott változat részletes műszaki ismertetése 

A kiválasztott változat műszaki ismertetése a vízjogi létesítési engedélyes tervek alapján 
történik. A bemutatás során megnevezett konkrét márkák, gyártók megnevezése, a műszaki 
tartalom egyszerűbb meghatározására szolgálnak, a közbeszerzési eljárás során „ezekkel 
egyenértékű” berendezések alkalmazására lesz lehetőség 

Tárnokréti település belterületén gravitációs szennyvízelvezető rendszer, valamint biológiai 
tisztító telep (4 db „Polydox-50” elnevezésű eleveniszapos szennyvíztisztító berendezés 
párhuzamos összekötéséből) kiépítésére irányuló műszaki változat tervezési alapadatait, 
áttekintő ismertetését és főbb paramétereit az MT 5.3. fejezete tartalmazza. 

A csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep részletes műszaki rajzai a Pályázati 
dokumentáció 4. sz. mellékletében találhatóak. 

Tervezett szennyvízelvezetés 

A település épületeiben keletkező szennyvíz összegyűjtés után a község belterületén tervezett 
szennyvíztisztító telepre majd a szükséges fokú tisztítás után a telepről a Rábca folyóba, mint  
befogadóba kerül. 

A község szennyvízgyűjtő rendszere a geodéziai és a helyszínrajzi adatokat figyelembe véve a 
belterületen gravitációs gyűjtőcsatornákból, körzeti átemelőkből, és a hozzájuk tartozó 
nyomóvezetékekből épül fel. 

Belterületi csatornahálózat 

A terepviszonyok ismeretében, a max. leásási mélység-várható talajvízszint függvénye-
meghatározásával,min. 3‰ lejtés alkalmazásával, négy gyűjtőcsatorna körzet került 
kialakításra, három körzeti átemelővel (negyedik átemelő a szennyvíztelepen épül). 

A gyűjtőcsatornák NA 200 KG-PVC csőből épülnek. 

A gyűjtőcsatornára max. 70,0 m-enként tisztító aknák kerülnének kialakításra. Beton 
tisztítóakna épül iránytöréseknél, csatorna csatlakozásoknál,végpontokon 1,0 m belső 
átmérővel, NA 600 mm lebúvónyílással. Az aknák lefedése NA 600 mm öv. fedlappal és 
kerettel (D 400 terhelési osztály) történik. 

A többi helyen műanyag csőből és idomokból kialakított csőaknák épülnek NA 200 mm 
átmérővel. Lefedésük NA 200 mm-es öntöttvas fedlappal történik. 

Házi bekötések NA 150 KG-PVC csőből készülnek min.5 ‰ lejtéssel, csatlakozás 
gyűjtőcsatornához közvetlenül csőre elágazó és ívidommal történik. A telekhatáron belül 
műanyag csőből és idomokból összeállított tisztítóhely kerül kialakításra öv. fedlap lefedéssel. 

Az elkészült csatornát víztartási próbának és kamerás csatornavizsgálatnak, a nyomócsöveket 
nyomáspróbának kell alávetni. 

A vezetékekről nyíltárkos bemérés alapján megvalósulási tervet kell készíteni. 
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A csatornák nyomvonalának meghatározása a helyi adottságok, meglévő közművek helye és 
az útkezelők előírásai szerint történt (önkormányzati és állami tulajdonú közút.) A 
lehetőségek szerint útburkolaton kívüli nyomvonalat jelölték ki. 

A kivitelezés érinti a 8528 számú állami tulajdonú országos közlekedési utat. (Fő utca) Az 
érintett szakaszokon a csatorna nagyrészt burkolaton kívül kerül lefektetésre a 
zöldterületekben. A burkolaton kívül vezetett szakaszokon a munkaárok széle a közútkezelői 
előírásoknak megfelelően 1,0 m-távolságon kívül van a burkolat szélétől. A burkolatban 
vezetett csatornaszakaszoknál a vezetéket a helyszínrajzi adatokat és a meglévő 
közművezetékek helyét figyelembe véve, az egyikforgalmi sáv tengelyében, kell lefektetni.  

Az épületek bekötő vezetékeinek építése, rákötése a burkolat alatt vezetett gerincvezetékekre 
a félpályában vezetett csatornánál a hosszú oldali szakaszok építése átfúrással történik 

Nyomóvezetékeket egyrészt a gravitációs csatornával párhuzamosan közös munkaárokban 
terveztük fektetni, másrészt külön munkaárokban kell megépíteni a vezetékeket. 

Á-4 jelű átemelő körzete: 

Az átemelő az Újutca melletti ingatlanokon keletkező szennyvizeket gyűjti össze. Az átemelő 
szivattyúinak nyomócsöve a Fő utca (49/1 hrsz.) alatti 1-1-0 jelű gravitációs csatornába köt be 
(3b jelű akna). Az átemelőt csak saját vízgyűjtője szennyvízmennyisége terheli. 

Csatorna hosszak: 

4-0-0  

 gyűjtőcsatorna   NA 200 KG-PVC   450,0 m 

 bekötések száma, összes hossza NA 150 KG-PVC 25db,  372,0 m 

 Ø 100 cm-es beton akna       3 db 

 műanyag tisztítócső        5 db 

 Ny-4 jelű nyomócső   D 90 KPE PE 100 SDR 17       684,0 m 

Átemelő gépészeti adatai: 

Az átemelőt terhelő szennyvízmennyiség a bekötések száma alapján, az összes napi 
mennyiségből számított átlagos kibocsátás értékéből került meghatározásra. Telkenként  
216 l/d szennyvízmennyiséggel számolva: 

Az átemelőt terhelő szennyvíz mennyisége:  Qd = 25 x 210 l  = 5,25 m3/d-saját  

Qh = Qd/8 = 5,25/8 = 0,656 m3/h = 0,18 l/s 

Választott szivattyú:     FLYGT CP 3068 HT 253 

Átemelő szivattyú teljesítményadatai: 

Q= 4,34 l/sec 

H= 14,3 m 

P= 1,7 kW 

Átemelő építési adatai: 

Fedlapszint:  113,05 mBf 

Befolyási szint:  111,35 mBf 

Fenékszint:  109,80 mBf 

Belső átmérő  1,60 m 
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Á-3 jelű átemelő körzete: 

Az átemelőt saját vízgyűjtő területén- a Fő utca (156 hrsz.) 120 számtól Ny-ra –lévő 
ingatlanokon keletkező szennyviz terheli. 

Az átemelő szivattyúi a Fő utca (156 hrsz.) alatti 1-1-0 jelű csatornába (6b jelű akna) emelik 
át a szennyvizet az Ny -3 jelű nyomóvezetéken keresztül. A szennyvíz továbbiakban az 1-1-0 
és az 1-0-0 jelű csatornákon keresztül jut a tisztítótelepre. 

Csatorna hosszak: 

3-0-0  

 gyűjtőcsatorna    NA 200 KG-PVC   196,0 m 

 bekötések száma, összes hossza NA 150 KG-PVC 14 db,  130,0 m 

 Ø 100 cm-es beton akna       2 db 

 műanyag tisztítócső        2 db 

 Ny3 jelű nyomócső   D 63 KPE PE 100 SDR 17  201,0 m 

Átemelő gépészeti adatai_ 

Az átemelőt terhelő szennyvízmennyiség a bekötések száma alapján, az összes napi 
mennyiségből számított átlagos kibocsátás értékéből került meghatározásra. Telkenként 216 
l/d szennyvízmennyiséggel számolva: 

Az átemelőt terhelő szennyvíz mennyisége:  Qd = 14 x 210 l = 2,94 m3/d –saját 

Qh = Qd/8 = 2,94/8 = 0,368 m3/h = 0,1 l/s 

Választott szivattyú:     FLYGT CP 3057 HT 266 

Átemelő szivattyú teljesítményadatai: 

Q= 2,23 l/sec 

H= 13,3 m 

P= 1,7 kW 

Átemelő építési adatai: 

Fedlapszint:  113,50  mBf 

Befolyási szint:  111,96 mBf 

Fenékszint:  110,30 mBf 

Belső átmérő  1,30 m 

 

Á-2 jelű átemelő körzete: 

Az átemelő a Főutca (146 hrsz.) melletti ingatlanokon keletkező szennyvizeket gyűjti össze. 
Az átemelő szivattyúinak nyomócsöve a Fő utca alatti 1-1-0 jelű gravitációs csatornába köt be 
(4b jelű akna). Az átemelőt csak saját vízgyűjtője szennyvízmennyisége terheli. 
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Csatorna hosszak: 

2-0-0  

 gyűjtőcsatorna    NA 200 KG-PVC   115,0 m 

 bekötések száma, összes hossza NA 150 KG-PVC 6 db  35,0 m 

 Ø 100 cm-es beton akna       2 db 

 műanyag tisztítócső        1 db 

 Ny-2 jelű nyomócső   D 63 KPE PE 100 SDR 17  184,0 m 

Átemelő gépészeti adatai: 

Az átemelőt terhelő szennyvízmennyiség a bekötések száma alapján, az összes napi 
mennyiségből számított átlagos kibocsátás értékéből került meghatározásra. Telkenként 265 
l/d szennyvízmennyiséggel számolva: 

Az átemelőt terhelő szennyvíz mennyisége:  Qd = 6 x 210 l = 1,26 m3/d -saját 

Qh = Qd/8 = 1,26/8 = 0,158 m3/h = 0,04 l/s 

Választott szivattyú:     FLYGT CP 3045 HT 250 

Átemelő szivattyú teljesítményadatai: 

Q= 2,12 l/sec 

H= 12,0 m 

P= 1,2 kW 

 

Átemelő építési adatai: 

Fedlapszint:  113,00 mBf 

Befolyási szint:  111,50 mBf 

Fenékszint:  110,00 mBf 

Belső átmérő  1,30 m 

1 jelű gyűjtőcsatorna körzete 

A csatornák (1-0-0, 1-1-0) gyűjtőkörzetébe a Fő utca (49/1, 49/2, 14/5 és 156 hrsz. egy része) 
ingatlanjai tartoznak. Az 1-0-0 jelű csatorna 1b és 3b jelű aknák közötti szakasza vezeti a 
település összes szennyvizét  a szennyvíztelepre. 

Csatorna hosszak: 

1-0-0  

 gyűjtőcsatorna    NA 200 KG-PVC   703,0 m 

 bekötések száma, összes hossza NA 150 KG-PVC 52 db  492,0 m 

 100 cm-es beton akna        5 db 

 műanyag tisztítócső        8 db 
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1-1-0  

 gyűjtőcsatorna    NA 200 KG-PVC   307,0 m 

 ekötések száma, összes hossza NA 150 KG-PVC 17 db  175,0 m 

 Ø 100 cm-es beton akna       4 db  

 műanyag tisztítócső        2 db 

1 jelű gyűjtőcsatorna körzete összesen 

 gyűjtőcsatorna    NA 200 KG-PVC   1.010,0 m 

 bekötések száma, összes hossza NA 150 KG-PVC 69 db  667,0 m 

 műanyag tisztítócső        10 db 

A körzetben keletkező szennyvíz mennyisége:  Qd = 69 x 210 l = 14,49 m3/d  

Tárnokréti településen összesen: 

 Gyűjtőcsatorna   NA 200 KG-PVC   1.771,0 m 

 Bekötések száma, összes hossza NA 150 KG-PVC 114 db  1.204,0 m 

 Szennyvíz nyomócső D 63 mm PE 100 SDR 17    385,0 m 

 Szennyvíz nyomócső D 90 mm PE 100 SDR 17    684,0 m 

 Qd = 24,00 m3/d 

 Qh = 3,00 m3/h 

A vezetéképítéssel érintett ingatlanok helyrajzi száma: 

143/5 hrsz.,49/1 hrsz., 49/2 hrsz., 146 hrsz., 179 hrsz., 202 hrsz., 156 hrsz. 

143/6 hrsz., 03 hrsz. 

Szennyvízátemelők, szerelvényaknák, biofilter: 

Tervezett átemelők és beemelő aknák előregyártott vb. elemekből, süllyesztéssel épülnek, 
1,30 és 1,60 m belső átmérővel, szulfátálló betonból. A műtárgyak belső felületét műanyag 
(KPE) bevonattal kell ellátni. 

Fenékkiképzés FLYGT TOP fenék. 

Két db. szivattyú kerül beépítésre, egyik üzemel a másik melegtartalék. Vezérlésük 
szintkapcsolóval történik. 

A szivattyúk mozgatása vezetőcső mellett,felhúzó lánccal történik. 

Az átemelőbe beépített nyomócsövek, és egyéb acélszerkezetek korr.acélból készülnek. 

Az átemelők közterületen kerülnek elhelyezésre.  

Szerelvényaknák előregyártott vb.műtárgyak, az átemelőkből jövő nyomócsövek szerelvényei 
(tolózár, visszacsapó szelep) kerülnek bele, valamint a két csövet egyesítő nadrágidom. A 
nadrágidom és az elmenő csővezeték befalazó idoma közé gumikompenzátor kerül beépítésre. 

Az aknákba kerülő csövek és egyéb acélszerkezetek korr.acélból készülnek. 

Az OTÉK előírásait figyelembe véve a szaghatás kiküszöbölésére biofilteres szűrő beépítése 
szükséges az átemelők szellőző csövére.  
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A Biofilteres szűrő típusa: Biomod 400, terhelhetősége 15 m3/h. A műtárgyat az átemelők 
mellé beton aknában kell elhelyezni.  

Közmű keresztezések: 

A tervezett vezetékek meglévő gázvezetékeket, vízvezetékeket,elektromos földkábeleket  
(0,4 kV,) és telefonkábeleket kereszteznek.  

A tervezett szennyvízhálózat műszaki rajzai a Pályázati dokumentáció 4. sz. mellékletében 
találhatók. 

Szennyvíztisztító telep: 

A tervezett technológia szennyvíztisztító egységei: 

Szippantott szennyvíz fogadása: 

A tervezett szennyvíztisztító telep szippantott szennyvizet (települési folyékony hulladékot) 
nem fogad és nem kezel.  

Telepi nyers szennyvíz átemelő akna: 

A település csatornahálózatán lévő végakna adatai a következőek: Tsz.: 113,20 mBf.,  
FF.: 111,99 mBf. Ebből az aknából folyik a szennyvíz gravitációsan a telepi nyersszennyvíz 
átemelőre. Az átemelő átmérője 1,60 m, teljes szerkezeti magassága 4,55 m. Anyaga 
vasbeton, a majdani kivitelező technológiája függvényében javasolt az előregyártott elemek 
alkalmazása. Az átemelő Fsz.: 113,13 mBf., FF.: 109,50 mBf. Az átemelőben a leülepedés 
elkerülése végett TOP feneket terveztek be. Két szivattyú kerül beépítésre, egymás 
melegtartalékaként. A szivattyúk típusa: FLYGT NP 3085.183 MT.  

Az átemelő tartalmazza az idomokat és szerelvényeket valamint egy távvezérelt 
visszavezetést az osztóaknából, amelyre azért van szükség, hogy az osztóakna szerkezetéből 
adódó pangó víz időnként leüríthető legyen, a berothadás elkerülése végett. 

A nyersszennyvíz átemelő akna után történik a vízmennyiségmérés. A mérő típusa Krohne 
Optiflux 2100 W DN 80, földbeásható kivitelben. 

Nyers szennyvíz osztó akna: 

Az átemelőből a szennyvíz az osztó aknába kerül, amely négy egyenlő részben a négy 
biológiai tisztító műtárgyakra továbbítja a szennyvizet. Az akna 1,0 m átmérőjű, polietilén 
anyagú, Fsz.: 112,98 mBf., FF.: 111,35 mBf. 

A szennyvíztisztító berendezés: 

A szennyvíztisztítását négy darab POLYDOX-50 biológiai kisberendezés párhuzamos 
összekötésével történik. 

A berendezés technikai adatai a következőek: 

 Kapacitás:    50 LE 

 Névleges napi vízhozam:  6 m3/nap 

 Anyag:    Polietilén 

 Méret:     2400 x 3550 mm 

 Magasság:    2000 mm 

 Térfogat:    8,4 m3 

 Elektromos csatlakozás:  230 V 
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 Befolyó csatlakozó méret:  D160 PVC 

 Elfolyó csatlakozó méret:  D 110 PVC 

 Energiafelhasználás:   7,6 kWh/nap 

A POLYDOX-50 biológiai kisberendezés felépítése, szerkezeti kialakítása: 

A berendezés egybeöntött külső rugalmas műanyag héjszerkezete öt részegységet foglal 
magába: 

 az előülepítő teret, 

 az anaerob teret, 

 az aerob I. teret, 

 az aerob II. teret. 

A berendezések elhelyezése felszínalatti beépítésű, az ellenőrzésre és a karbantartásra 
szolgáló aknanyílások száma 5 db/berendezés. 

Mechanikai előtisztítás: 

Az előülepítő tér a mechanikai tisztítási fokozat szerepét tölti be. Feladata a nyers 
szennyvízben lévő durva szennyeződések leválasztása és a biológiai lebontás során 
keletkezett fölösiszap tárolása. 

Biológiai tisztítás: 

Az anaerob medencerészben játszódik le a biológiai lebontás hidrolízis szakasza, amely a 
nehezen lebontható szerves anyagokat alakítja át könnyen lebontható szerves anyagokká. 
Ebben a térben el van helyezve egy homogenizáló (keverő). 

Az aerob medencék: két azonos méretű és kialakítású sorba kötött tér, ahol megvalósul a 
teljes biológiai lebontás és végbemegy a teljes nitrifikációs folyamat. Az aerob terekbe az 
átáramlás rögzített kontakt elemeken keresztül történik. A biofilmet hordozó, ragasztott PVC 
alapanyagú, sokcellás modul elem öntött polietilén hengerekbe telepítve, önálló „patronként” 
kiemelhetően kerülnek rögzítésre a tisztító berendezés aljához. 

Az aerob térben levő „patron”-ba befogott légbuborékok mamutszivattyú – hatás révén a 
szennyvizet folyamatosan áramoltatják függőleges irányba fölfele. Ez a körkörös áramlás 
biztosítja a kontakt elemek felületére tapadt biológiai hártya tápanyag-, illetve oxigén 
ellátását. A biológiai hártya elöregedett, mineralizálódott része folyamatosan leválik es a 
tisztított szennyvízzel elúszik az utóülepítőbe. 

Utóülepítő: feladata az ülepíthető anyagok, iszap leválasztása. A kiülepedett iszap 
recirkulációját az utóülepítőben elhelyezett mamutszivattyú biztosítja. A recirkulációs iszap 
az anaerob térbe kerül. A fölösiszap elvezetése az iszapstabilizáló előülepítőbe a recirkulációs 
vezetéken keresztül történik. 

Az egyes tartályrészek között a szennyvíz gravitációsan közlekedik. A tisztított szennyvíz is 
gravitációsan távozik a berendezésből. Az oxidációhoz szükséges oldott oxigén biztosítására 
sűrített levegő szolgál. A sűrített levegőt membrán-kompresszor biztosítja, amely az 
elektromos vezérlő egységgel együtt közös dobozban van elhelyezve. A sűrített levegő 
befúvása a fix elem töltetű patronok alatt 1-1 db, köralakú, rugalmas membránú, finom 
buborékos levegőztető elemeken történik. 
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A berendezés vezérlő rendszere biztosítja a levegőellátást es a mamutszivattyú irányítását. A 
rendszer kézi es automata üzemmódban is üzemelhet. Az automata üzemmódban a 
levegőztető egységet es iszapszivattyút az előre beprogramozott vezérlő működteti az 
alábbiak szerint: 

 a levegőztető egységet automata üzemmódban – a beállított időprogram szerint – ki-, 
bekapcsolja a vezérlés. 

 a homogenizálót is a beállított időprogram szerint működteti a vezérlés. 

 az iszap keringtető szivattyút a kapcsolóóra minden óraváltáskor bekapcsolja 2 percre. 

A foszfor eltávolítás elősegítésére vassó adagolás van betervezve. Az adagoló szivattyú 
típusa: Prominent BT4a 0413, amely a vegyszeradagoló aknában van elhelyezve. 

A bejövő szennyvíz ö-P = 16 g/m3 tartalma és befogadóra előírt határérték közötti foszfor 
tartalmat (ö-P < 5 g/m3) vas-só oldat adagolással, kicsapatással biztosítjuk. 

Alkalmazott kicsapószer vas-só oldat (pl. Preflokk), amelynek hatóanyag tartalma 180 g 
Fe/liter oldat 

 a szükséges vas- hatóanyag tartalom: 2,5 g Fe/ 1g P 

 szükséges vas hatóanyag mennyiség: 0,66 kg Fe/d 

 szükséges vegyszer mennyiség: 3,6 liter/d 

Iszaptárolás, iszapelhelyezés: 

Az iszapfajták (nyers, primer iszap, aerob fölösiszap) stabilizálása anaerob körülmények 
között folyik, az iszaptárolós előülepítő medence részben. 

A keletkező iszap a tervek szerint a próbaüzemi ellenőrző méréseket követően mezőgazdasági 
elhelyezésre kerülhet. Ennek megfelelően az iszapsiló térfogata mintegy 10 hónapos 
biztonsági tározást tesz lehetővé (vegetációs időszakon kívüli elhelyezés). Az iszap 
fogadására a csornai szennyvíztisztító telepen is van lehetőség. A stabilizált iszap elszállítása 
szippantó tartályos gépkocsival történik. 

Fertőtlenítés: 

A fertőtlenítést hypo oldat adagolásával biztosítják a tisztított szennyvíz átemelő aknában. A 
fertőtlenítéshez szükséges behatási idő a tisztított víz átemelő 2 m3-es pufferterében és az azt 
követő mintegy 128 m hosszú nyomóvezetékben biztosított. 

A vegyszer tárolása egy D= 0.45 m átmérőjű polietilén aknában történik, amelyben el van 
helyezve az adagoló szivattyú is. A szivattyú típusa Prominent BT4a 1601. 

Az akna egy D= 0,80 m átmérőjű kármentesítő polietilén aknába van beállítva. 

Klórigény: 24 m3 x 0,002 kg Cl2/m
3 = 0,05 kg Cl2/d. 

A fertőtlenítőszer (90-es hypó – 1liter hypó 90 g/l nátriumhipoklorit vizes oldata -) adagolása 
a befolyó szennyvíz mennyiségmérőjéről vezérelten, mennyiségarányosan történik. 

Tisztított szennyvíz átemelő akna: 

A tisztított szennyvíz átemelő akna gyűjti a négy biológiai tisztító műtárgyból a tisztított 
szennyvizet és továbbítja a befogadó Rábca folyóba. Az átemelő átmérője 1,60 m, teljes 
szerkezeti magassága 4,40 m. Anyaga vasbeton, a majdani kivitelező technológiája 
függvényében javasolt az előregyártott elemek alkalmazása. Az átemelő Fsz.: 113,13 mBf., 
FF.: 109,65 mBf. Az átemelőben a leülepedés elkerülése végett TOP feneket terveztek be.  
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Két szivattyú kerül beépítésre, egymás melegtartalékaként. A szivattyúk típusa:  
FLYGT NP 3102.181 MT.  

Az átemelő tartalmazza az idomokat és szerelvényeket. 

A szennyvíztisztító telep műszaki rajzai a Pályázati dokumentáció 4. sz. mellékletében 
találhatók. 

6.2.  Intézményi, működtetési, üzemeltetési elemzés 

A beruházás tulajdonjogi kérdései 

A projekt előkészítése, építése és a fenntartás ideje alatt a következőképpen alakulnak a 
tulajdoni viszonyok. 

A csatornahálózat, átemelők önkormányzati, illetve Állami tulajdonú közutak területén (hrsz.: 
49/1) épülnek. A szennyvíztelep önkormányzati tulajdonú (hrsz.: 143/6), a tisztított szennyvíz 
nyomóvezeték állami tulajdonú (hrsz.: 03) területen épül (ld. Pályázati dokumentáció,  
3. sz. melléklet, valamint Pályázati dokumentáció, 6. sz. melléklet, Költségvetési táblázat 
„Projekt helyszínei” táblázata).  

A szennyvízelvezetést és tisztítást célzó beruházás során kialakítandó csatornahálózatot és 
szennyvíztisztító telepet az Önkormányzat saját tulajdonú eszközként fogja nyilvántartani. A 
beruházást követő 5 éven belül a létrejövő műtárgyak elidegenítésére nem kerül sor. 

A szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartási bejegyezésére a kivitelezés megvalósulását követően 
kerül sor. 

Működtetés, üzemeltetés  

A projekt finanszírozása: 

Az önerő biztosításának választott módja összhangban van a pályázati útmutató D.1. 
pontjával. 

Tárnokréti Község Önkormányzata a saját erő finanszírozását az alábbi három forrásból 
kívánja finanszírozni (ld. Pályázati dokumentáció, 2. sz. melléklet):   

 Átmeneti banki hitel, visszafizetés lakossági érdekeltségi hozzájárulásból. 

 Önkormányzati forrásból. 

 EU Önerő Alapból. 

A társulati hitelt a Kedvezményezett lakossági fejlesztési hozzájárulásaiból (lakossági 
bekötések esetébe), az Önkormányzat költségvetéséből (intézményi bekötések esetében), 
illetve a gazdasági egységek befizetéseiből (egyéb gazdasági egységek bekötések esetében) 
fedez. Ennek érdekében Tárnokréti saját víziközmű társulatot hoz létre, a víziközmű társulat 
megalakulása folyamatban van. 

A projektgazda belépett az ÁFA körbe, így ÁFA visszaigénylő lesz a beruházás során, 
ezért az elszámolható költség a nettó költséggel egyezik meg. 

Működtetés, üzemeltetés: 

Tárnokrétin a vízellátó rendszer üzemeltetője a Pannon-Víz Zrt, a projekt során létrejövő 
csatornahálózat és szennyvíztisztító telep üzemeltetésével a Kedvezményezett szintén a 
Pannon-Víz Zrt. kívánja megbízni. 
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A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 117. § 4. bekezdése alapján a (3) bekezdéstől eltérően a 
víziközmű vagyon működtetésével – ide nem értve az építési koncessziót – a Koncessziós 
törvény és a Vgtv. keretei között a kedvezményezett, vagy a kedvezményezett és más helyi 
önkormányzatok által, vagy ezen helyi önkormányzatok és az állam által közösen alapított 
gazdálkodó szervezet koncessziós pályázat lefolytatása nélkül is megbízható mindaddig, amíg 
a gazdálkodó szervezetben kizárólag az állam vagy a helyi önkormányzat rendelkezik 
tulajdoni részesedéssel. 

A Pannon-Víz Zrt. megfelel ennek a kritériumnak, mivel 100%-ban az önkormányzati 
tulajdonban van, illetve Tárnokréti 0,049%-os tulajdoni résszel (Forrás: http://www.pannon-
viz.hu/article/2010/tulajdonosaink/) rendelkezik.  

A fentiek alapján Tárnokréti önkormányzata – mint a szennyvízberuházás során megépített 
vagyontárgyak (ideértve a csatornahálózatot, illetve a beruházással létrejött szennyvíztisztító 
telepet) tulajdonosa – a Pannon-Víz Zrt. koncessziós pályázat lefolytatása nélkül megbízhatja 
a majdan létrejövő létesítményeik üzemeltetésével. 

A beruházást követően a felek szerződést kötnek. 

6.3. A projekt hatásai 

A célkitűzéseknél bemutatott hatásokon kívül az alábbi jelentős hatásokkal kell számolni a 
projekt megvalósulása esetén: 

Gazdasági hatások 

 A fenntartható település-fejlődés megköveteli, hogy javuljanak a település környezeti 
állapotjellemzői, amely egyrészt a lakosság életminőségét és életkörülményeit javítja, 
másrészt a vállalkozások számára is vonzóbb feltételeket jelent a betelepüléshez. 

 Az életkörülmények javítása a lakosság, és különösen a kvalifikált, szakképzett 
munkaerő helyben maradását, fiatalok betelepülését is segíti, ami a fenntartható 
gazdaság fejlődés egyik alapköve egy településen.  

 A környezeti állapotban bekövetkező javulás hozzájárul a turizmus lehetőségeinek 
jobb kiaknázásához, aminek feltétele, hogy megfelelő szennyvízelvezetéssel és 
kezeléssel biztosítható legyen a természeti turisztikai értékek megtartása. 

 A tisztítatlan szennyvíz-elhelyezés környezetben okozott negatív hatásainak 
megszüntetése, ezáltal az emberi egészségre, a növény és állatvilágra gyakorolt 
kedvezőtlen hatások visszaszorítása; 

 Nő a település vonzereje. 

Társadalmi hatások 

 Az érintett lakosság környezeti biztonsága megteremtődik. 

 A lakosság életminőségének javul. 

 Társadalmi kohézió erősödik. 

 A projekt megvalósításával társadalmi – gazdasági esélyegyenlőség megvalósul, azaz 
a városi és falusias települések közötti infrastrukturális ellátottság színvonalának 
közelítése, az összkomfortos lakókörnyezet kialakításával megtörténik. 
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Környezeti hatások 

Építés ideje alatt 

 A beruházás ideje alatt a környezeti elemek igénybevétele elkerülhetetlen, azonban 
terhelésük a létesítés, építés ideiglenes helyigényének és hatásterületének 
minimalizálásával csökkenthető, melynek érdekében környezeti elemenként az alábbi 
intézkedések szükségesek: 

Levegő: 

 A létesítés időszakában a beruházás környezetében és a szállítási útvonalakon 
átmenetileg megnövekszik a kipufogó gázok és a por koncentrációja. A hatás 
lakóterületet kis mértékben érint. A levegőminőség szempontjából a szennyvíztisztító 
működéséből eredően diffúz légszennyező szaganyagok keletkezésével és azok 
ártalmatlanításával kell foglalkozni. 

 A hazai gyakorlatban a csatornahálózat tisztítása, egyes aknák bűzzáróval való 
ellátása, és a szennyvízátemelők levegőjének biofilteres tisztítása jelent megoldást.  

 Az OTÉK előírásait figyelembe véve a szaghatás kiküszöbölésére biofilteres szűrő 
kerül beépítésre az átemelők szellőző csövére, továbbá abszolút zárt minden szennyvíz 
kezelési technológia. Csak a tisztított szennyvíz elvezetés legvége, a befogadóba való 
bevezetés nyitott. 

 A szennyvíztisztító telepek elhelyezésénél alapvető szempont, hogy a 253/1997. 
(XII.20.) Korm. számú és az „Országos Településrendezési és Építési 
Követelmények” című kormányrendelet/mód. 182/2008. (VII.14.) Korm. rendelettel/ 
Függelékében a lakóépületektől előírt legkisebb védőtávolságok, illetve a 21/2001. 
(II.14.) Korm. rendeletben a levegő védelmében előírt szabályok teljesüljenek. 

Ez a védőtávolság Tárnokrétiben a tervezett szennyvíztisztító technológiára a 
következő: V. <20 m - teljesoxidációs eleveniszapos kisberendezés (500 m3/d), 
zajszigetelt, cseppszóródás ellen védett, üzemzavar esetén gravitációsan vagy beépített 
gépegységekkel teljesen leüríthető kivitelben, 

 A porszennyezés megelőzése, minimalizálása érdekében a száraz időszakban a 
szélsebesség és szélirány függvényében nedvesíteni kell a munkaterületet. Ez a 
munkavégzők számára is szükséges ill. elvárható. Ezt az elvárást a kivitelező cég felé 
érvényesíteni kell. A földmunkák esetében légszennyezés nem fordulhat elő, ha az 
alkalmazott munkagépek üzemanyag fogyasztása megfelelően beállított. 

 A közlekedésből eredő légszennyezés (kipufogó gázok okozta terhelés) 
minimalizálása érdekében felvonulási területet kell biztosítani. Felvonulási terület 
biztosítása a levegő porszennyezésének csökkentésére ugyancsak ajánlott. 

 Az anyagszállítási útvonalak távolságát minimalizálni kell (legközelebbi kapacitások 
használata). 

Zaj- és rezgésvédelem 

 Az építés alatt a munkagépek által okozott zajhatások mértékét csak az építési 
technológia és az alkalmazott gépek ismeretében lehet vizsgálni. Azt azonban 
megállapíthatjuk, hogy az építési zaj lokális és időszakos jellegű, és adott esetben az 
érzékeny területeken a gépek mozgása korlátozható (szállítási útvonalak kijelölése, 
építési idő korlátozása stb. 
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 A telepen alkalmazott gépek, berendezések zaj és rezgéskibocsátása nem haladja meg 
a jogszabályban előírt határértéket. 

 A terhelési értékek határértékkel való összehasonlításánál a zaj és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rendelet 
alapfogalmait kell követni. 

Követelmény értékek: 
 A vonatkozó zajterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. 

(XII.3.) KvVM-EüM. rendelet 1. sz. melléklete szerint az üzemi 
létesítményektől származó zaj megengedhető értéke 

LTH nappal: 50 dB(A) 

LTH éjjel: 40 dB (A) 

 Ugyanezen rendelet 2. sz. melléklete szerint, az építési munkából 
származó zaj megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintje (1éves 
építési munka időtartam esetén) 

LTH nappal: 60 dB(A) 

LTH éjjel: 45 dB (A) 

 Az iszap, és szippantott szennyvízszállítás, közlekedés szempontjából a 
gyűjtő és főforgalmi utakon történik. Az említett rendelet 3. sz. 
melléklete szerint: 

LTH nappal: 65 dB(A) 

LTH éjjel: 55 dB (A) 

 A 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza 
az újonnan létesítendő lakó-, üdülő és közösségi épületekben a külső 
környezetből származó rezgések megengedett egyenértékű súlyozott 
rezgésgyorsulás értékeit. 

Általános rendeltetésű, újonnan épített lakó-, üdülő és közösségi 
 épületekben a rezgésekre 

A nappali követelmény érték: 20 mm/s2 

Az éjjeli követelmény érték: 10 mm/s2 

 Az építés-szerelés első műveletei során a szükséges földmunkák elvégzése, majd ezt 
követően a beton/vb. szerkezetek kialakítása és a szerelvények beállítása a feladat.A 
jelentkező környezeti zajhatások nagy részét a munkagépek rövid ideig tartó és a 
határértékeket valószínűleg nem meghaladó terhelése jelenti. A 27/2008. (XII.3.) 
KvVM-EüM sz. rendelet előírja az építési munkából származó zaj megengedett 
egyenértékű A hangnyomásszintjeit, melynek értéke a területi besorolástól és az 
építési munka időtartamától függ. Az építkezés során be kell tartani az építkezések 
zajkibocsátásának határértékét is, mely nappal és éjjel is 70 dBA. Az építési munka 
során a zajkibocsátási határértékek előreláthatólag betarthatók. 

Felszíni víz védelem: 

 Üzemanyag töltés során olaj tálcát kell alkalmazni. 

 A veszélyes anyagokat és hulladékokat csak az előírásoknak megfelelően lehet tárolni. 
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Talaj és talajvízvédelem: 

 Az építkezésben résztvevő gépek olajcseréjét csak az arra kijelölt telephelyen lehet 
végezni. 

 Üzemanyag töltés során olaj tálcát kell alkalmazni. 

 A veszélyes anyagokat és hulladékokat csak az előírásoknak megfelelően lehet tárolni. 

 A csővezeték fektetési munkálatai során talajt és talajvizet szennyező hatás nem érheti. 
Törekedni kell a haváriás talaj- ill. vízszennyezések elkerülésére. 

 Havaria jellegű olaj- vagy hűtőfolyadék elfolyása esetén a talajszennyezéseket meg 
kell szüntetni, a környezeti károkat el kell hárítani. A szennyezett talaj elhelyezéséről a 
kivitelező Vállalatnak befogadó nyilatkozatot kell beszerezni. 

 A talajvízszint-süllyesztésből eredő felszín alatti vizek csak abban az esetben 
vezethetők az út menti árkokba, élő vízfolyásokba, amennyiben a szennyezettség 
mértéke nem éri el a 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet 2.sz. mellékletében a 3. területi 
kategóriába felsorolt határértékeket. 

Élővilág: 

 A szennyvíztisztító telep helyének kijelölésével sem országos, sem pedig helyi 
védelem alatt álló területet nem érintettünk, ennek ellenére a hatások mérséklése 
érdekében az építési időt minimálisra kell csökkenteni.  

Települési környezet: 

 A zaj- és rezgésterhelés minimalizálása érdekében felvonulási területet kell biztosítani 
a munkaterület közelében.  

Megvalósulást követően: 

 A talaj, talajvíz szennyezése megszűnik. 

 Az illegális szippantott szennyvízürítésekből adódó környezetterhelés, bűzhatás 
megszűnik. 

 Az érintett lakosság környezeti biztonsága megteremtődik. 

 A tisztítatlan szennyvíz-elhelyezés környezetben okozott negatív hatásainak 
megszüntetése, ezáltal az emberi egészségre, a növény és állatvilágra gyakorolt 
kedvezőtlen hatások visszaszorítása. 
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7. A KIVÁLASZTOTT VÁLTOZAT PÉNZÜGYI ÉS KÖZGAZDASÁGI 

ELEMZÉSE 

7.1. A költség-haszon elemzés általános feltételezései 

A projekt bruttó beruházási költsége 1 m EUR alatti, így a 0. változat költségeit és bevételeit 
zérusnak tekintettük, az elemzés a teljes költségek és bevételek figyelembe vételével történt 
(nem fejlesztési különbözet).  

A projekt elemzés során változatlan áron (a kezdő évre inflációval kiigazított, a kiinduló 
évhez rögzített áron) számoltunk.  

Az alkalmazott pénzügyi és közgazdasági diszkont ráta a KHE útmutatóval összhangban: 5% 
a pénzügyi diszkontráta. 

Az elemzés kezdő éve 2012 (bázis év), ami a rögzített árszínvonal éve is.  

A vizsgált időtáv (referencia időszak) 30 év. 

ÁFA levonási jogosultság szempontjából a Kedvezményezett ÁFA levonásra jogosult, a 
támogatás alapja a projekt levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége. 

7.2. Pénzügyi elemzés 

7.2.1. Pénzügyi költségek becslése 

A projekt változat beruházási költségeit a 7-1. táblázat foglalja össze. A projekt építési 
költsége 137.119. 774 Ft. A projekt előkészítésre 12.616.250 Ft, a szolgalmi jogra 540.000 Ft, 
a projekt menedzsmentre 3.100.000 Ft, míg az egyéb szolgáltatásokra 5.100.000 Ft a tervezett 
költség. A teljes projektköltség 158.476.024 Ft. 

7-1. táblázat: A projekt beruházási költségei 

2012 2013 2014 2015 Összesen 

Projekt előkészítés 8 916 250 3 700 000 0 0 12 616 250

MT 1 600 000 1 600 000

Engedélyek, tervek 6 260 000 1 660 000 7 920 000

Területelőkészítés 1 040 000 1 040 000

Közbeszerzés 1 000 000 1 000 000 2 000 000

Tulajdoni lapok 56 250 56 250
Ingatlan, és ingatlanhoz 
kapcsolódó vagyoni értékű 
jog 0 0 0 540 000 540 000

Ingatlanvásárlás, szolgalmi jog 540 000 540 000

Vagyoni értékű jog 

Projekt menedzsment 0 1 240 000 1 240 000 620 000 3 100 000

Általános projektmenedzsment 1 240 000 1 240 000 620 000 3 100 000
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2012 2013 2014 2015 Összesen 

Szolgáltatások igénybevétele 0 2 040 000 2 660 000 400 000 5 100 000

Műszaki ellenőr 1 240 000 1 860 000 3 100 000

Jogi 300 000 300 000 150 000 750 000

Nyilvánosság 200 000 200 000 100 000 500 000

Könyvvizsgálat 300 000 300 000 150 000 750 000

Építés* 0 68 993 787 68 125 987 0 137 119 774

Komplex területelőkészítés 1 072 000 1 072 000
Szennyvízcsatorna-hálózat 

kiépítése 40 664 090 40 664 090 81 328 180
Szennyvíztisztító telep 

kialakítása 20 069 683 20 069 683 40 139 366

Létesítmények megközelítése 1 795 800 1 795 800

Közúthálózat helyreállítása 5 392 214 5 392 214 10 784 428

Próbaüzem 2 000 000 2 000 000

Eszközbeszerzés 0 0 0 0 0

Felszerelések 0

Jármű 0

Nettó beruházási költség 8 916 250 75 973 787 72 025 987 1 560 000 158 476 024
 

A projekt beruházási költségének részletes bemutatása, valamint a hozzá kapcsolódó 
alátámasztó dokumentumok a Pályázati dokumentáció, 6. sz. mellékletében találhatók. 

Működési költségek 

A projekt szennyvízelvezetési és szennyvízkezelési költségeit – üzemelési és karbantartási 
költségekre lebontva – az alábbi táblázatok foglalják össze. 

7-2. táblázat: Szennyvízelvezetés üzemelési és karbantartási költségei 

    Csatorna (A. változat)   

Tétel Me Kalkuláció Érték 

Változó ktg 

- fajlagos villamosenergia Ft/m3 

köztéri átemelő: 
521,95kWh/év*32 

Ft/kWh/(24 m3/d*365) 1,91

Fix ktg 

Személyi jellegű 

- munkabér Ft/év 

- járulék Ft/év 

Összesen Ft/év 

Karbantartás Ft/év 680 000

- Köztéri átemelők gépészeti cseréje 
Ft/év 

2 db/év * 80.000 Ft/d 160 000

- Köztéri átemelők villanyalkatrész cseréje 
Ft/év 

2 db/év * 20.000 Ft/db 40 000

- gravitációs hálózaton fedlap csere és vb. koszorú pótlása 
Ft/év 

2 db/év * 40.000 Ft/db 80 000

- mosatás (évente a hálózat negyede) Ft/év 400 000

Üzemi és vállalati általános ktg Ft/év 400 000

Fix költség összesen Ft/év 1 080 000

 



Tárnokréti település szennyvízelvezetése és szennyvízkezelése    

VTK Innosystem Kft. 
1134 Budapest, Pattantyús u. 7. 

Tel.: (36)-1-215-8857 
Fax.: (36)-1-216-1695 

107

7-3. táblázat: Szennyvízkezelés üzemelési és karbantartási költségei 

Változó költségek 

Energiaköltség 

Egységár Ft/kWh 32

Napi energiaigény kWh/d 28,8

Napi energiaköltség Ft/d 921,6

Éves energiaköltség Ft/év 336384

Fajlagos energiaköltség Ft/m3 38,40

Vegyszerköltség 
 

Hipo oldat 
Vasszulfát oldat a 
foszfortalanításhoz 

Összesen 

Egységár Ft/kg 200,00 50,00 

Fajlagos vegyszerszükséglet kg/m3szv 0,002 0,25 

Napi vegyszerszükséglet kg/d 0,048 6,00 

Napi vegyszerköltség Ft/d 9,60 300,00 

Éves vegyszerköltség Ft/év 3504,00 109500,00 

Fajlagos vegyszerköltség összesen Ft/m3 0,40 12,50 12,90

Ivóvíz Ft/m3     0,55

Iszap elszállítás Ft/m3     41,66

Egyéb Ft/m3     13,70

Fajlagos változó ktg összesen Ft/m3     107,21

Fix költségek 

Személyi jellegű 

Egységár Ft/hó 

Létszám fő 

Havi bérköltség Ft/hó 

Bérköltség járulékai (27 %) Ft/hó 

Éves bérköltség Ft/év 

Egyéb  fix költségek 

Üzemszerű karbantartási költségek Ft/év 300 000

Adatátviteli költség Ft/év 120 000

Labor vizsgálatok díja (önkontrol) Ft/év 600 000

Egyéb költségek összesen Ft/év 1 020 000

Éves fix üzemeltetési költség       1 020 000

 

Új munkaerő felvétele nem szükséges, mivel a Pannon-Víz Zrt. biztosítani tudja a szükséges 
munkaerőt. 

A köztéri átemelők becsült energia-igénye 521,95 kWh/év. A telep becsült energiaigénye 28,8 
kWh/nap. A fajlagos energiaköltség 32 Ft/kWh. 

A csatornahálózat karbantartási költségei a köztéri átemelők gépészeti és villanyalkatrész 
cseréjét, a fedlap cseréket, valamint a hálózat mosatását foglalja magában.  
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A telep anyagjellegű költségeit a vegyszerköltségek, ivóvízköltség, valamint az 
iszapelszállítás, illetve az egyéb idegen szolgáltatások (elsősorban a karbantartáshoz kötődő) 
alkotják. 

Az egyéb fix költségek közül a karbantartási költség a saját munkaerővel végzett karbantartást 
fedi le, az adatátvitel költsége az informatikai rendszer fenntartását foglalja magában. A 
laborköltség a kötelezően elvégzendő laborvizsgálatok díja. 

A pótlási költségek alakulását az 7-4. táblázat mutatja. 

7-4. táblázat: Pótlási költségek 

Beruházási elemek megnevezése 
Beruházás
i költség 

Élettartam
Üzembe-
helyzés 

éve 

1. pótlás 
éve 

2. pótlás 
éve 

3. pótlás 
éve 

Gépészeti berendezések, telep 1 000 000 7 2 015 2 022 2 029 2 036

Gépészeti berendezések, telep 2 000 000 10 2 015 2 025 2 035 -

Gépészeti berendezések, telep 3 000 000 12 2 015 2 027 2 039 -

Gépészeti berendezések, csatorna 5 115 000 15 2 015 2 030 - -

Gépészeti berendezések, csatorna 1 800 000 12 2 015 2 027 2 039 -
Forrás: „Ktg_tabla_szennyviz_Tárnokréti” xls, „Potlas” munkalap 

 

Költségek összegzése 

A projekt pénzügyi költségeit (néhány kiválasztott évre), illetve a költségek jelenértékét a 
teljes referencia-időszak figyelembe vételével az 7-5. táblázat mutatja. 

7-5. táblázat: Közgazdasági költségek összegzése 

A változat Jelenérték 2012 2013 2014 2015 2020 2030 2041 

Beruházási költség 139 307 827 8 916 250 75 973 787 72 025 987 1 560 000 0 0 0

Működési költség 42 769 082 0 0 0 1 800 155 2 847 254 8 040 872 3 012 352

Üzemeltetési 
költségek 23 837 233 0 0 0 1 702 155 1 867 254 1 945 872 2 032 352

Karbantartási 
költségek 10 558 511 0 0 0 98 000 980 000 980 000 980 000

Pótlási 
költségek 8 373 338 0 0 0 0 0 5 115 000 0

Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 165 998 809 8 916 250 75 973 787 72 025 987 3 360 155 2 847 254 8 040 872 3 012 352

Forrás: „Ktg_tabla_szennyviz_Tárnokréti” xls, „Penzügyi_elemzes” munkalap 

7.2.2. Pénzügyi bevételek becslése 

Díjak 

A díjakat olyan szinten állapítottuk meg, hogy a projekt pénzügyi fenntarthatósága 
biztosítható legyen, a díjbevételek fedezzék az üzemelési és karbantartási költségeke és 
megfelelő pénzösszeg generálódjon a pótlások finanszírozásához is. 

A javasolt díjakat a kötelező fenntartási időszak végéig a 7-6. táblázat mutatja. 

7-6. táblázat: A javasolt díjakat a kötelező fenntartási időszak végéig 

Díjak, Ft/m3 - projekt 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Lakossági  - projekt 
430 437 444 451 458 466 

Intézményi  - projekt 
430 437 444 451 458 466 

Ipari, egyéb gazdálkodói - 
projekt 

430 437 444 451 458 466 

Forrás: „Ktg_tabla_szennyviz_Tárnokréti” xls, „Bevetel” munkalap 
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Teherviselő képesség 

Az elemzéshez felhasznált statisztikai adatok: 

 A 3.2.2 pontban bemutatott KSH adatszolgáltatás (2010. év) alapján kalkulált 
személyi jövedelemalapot képező egy főre jutó jövedelem figyelembevételével 
kalkuláltunk várható nettó jövedelmet a háztartások vonatkozásában a 2012. évre 
(KSH, Területi atlasz, Interaktív tematikus térképek, Magyarországi térképek) 

 A háztartáskategóriák jövedelmének kalkulációjához figyelembe vettük a KSH által 
kalkulált egy főre jutó éves jövedelmek (2007) adatait is 
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xtabla/haztfogy/tablhf07_01_02a.html. Ezen 
adatok szerint a legszegényebb háztartások éves munkajövedelme az átlagos 
jövedelemmel rendelkező háztartásokénak 22 %-át tette ki. A társadalmi jövedelmek 
tekintetében az arány 58 %, míg az egyéb jövedelmek esetében 28 %. Az összes 
jövedelmet figyelembe véve az arány 38 %. Az elemzésben feltételeztük, hogy ezek az 
arányok a későbbiekben is fennmaradnak.   

A KSH adatai alapján 2007-ben az egy főre jutó társadalmi jövedelem 322.462 Ft volt 
(havi átlagban 26.872 Ft), míg az egyéb jövedelem 18 008 Ft (havi átlagban 1.500 Ft). 

 A háztartások jövedelmének kalkulációjánál figyelembe vettük a VÁTI TEIR 
személyi jövedelemre vonatkozó adatait is. 

 A későbbi évekre vonatkozó jövedelmeket a 2012. évi várt jövedelem alapján 
becsültük meg a várható reálbérváltozás figyelembe vételével. A bérjellegű juttatások 
mellett figyelembe vettük az egyéb juttatásokat1 is: 

Tárnokréti: 

 munkajövedelem:  92.312 Ft/hó 

 társadalmi juttatás:   57.869 Ft/hó 

 egyéb:          3.215 Ft/hó 

 összesen:  153.396 Ft/hó 

 A modellben vizsgáltuk az átlagos jövedelemmel rendelkező, valamint a legalsó 
jövedelemkategóriába tartozó háztartásokat.  

 Egy háztartásban élők átlagos száma, valamint egy háztartásra jutó ivóvíz és 
szennyvízmennyiség. Itt feltételeztük, hogy a legalsó jövedelemkategóriába tartozó 
háztartások vízfogyasztása 75 %-a az átlagos háztartásokénak. 

 Ivóvízdíjak  

A tervezett díjak alapján az átlagos háztartások által fizetett havi díj nem haladja meg a 
háztartások havi rendelkezésre álló jövedelmének 3,5 %-át. 

                                                 
1 Társadalmi jövedelem pl. nyugdíj, munkanélküli ellátás, családi pótlék, gyermek-ellátáshoz kapcsolódó egyéb juttatás, egyéb szociális 
jövedelem, járadék, egészségkárosodással összefüggő juttatás, segélyek, támogatások.  

Egyéb jövedelem pl. :kapott kamatok, osztalék, természetbeni juttatás, ingó és ingatlan vagyon hasznosítása. 
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7-1. ábra: Átlagos háztartások 

 

 
7-2. ábra: Alsó jövedelemkategóriába tartozó háztartások 

Pénzügyi bevételek 

A pénzügyi bevételeket a várható szennyvízmennyiségek, illetve a díjak alapján a 7-7. 
táblázat foglalja össze: 

7-7. táblázat: Bevételek alakulása, Ft 

 Megnevezés 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2030 2041 
Infrastruktúra használatához 
kapcsolódó díjak - projekt 2 294 050 2 462 955 2 636 677 2 815 328 2 999 021 3 187 871 4 129 358 5 357 631
Egyéb, ellenszolgáltatás fejében 
történő szolgáltatásnyújtás - projekt                 

Bevételek összesen 2 294 050 2 462 955 2 636 677 2 815 328 2 999 021 3 187 871 4 129 358 5 357 631

Egyéb bejövő pénzáram                 
Bevételek összesen egyéb bejövő 
pénzárammal együtt 2 294 050 2 462 955 2 636 677 2 815 328 2 999 021 3 187 871 4 129 358 5 357 631

Forrás: „Ktg_tabla_szennyviz_Tárnokréti” xls, „Bevetel” munkalap 
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7.2.3. A projekt pénzügyi teljesítménymutatói 

A projekt megtérülésének bemutatására a nettó jelenérték (FNPV/C) és a pénzügyi 
megtérülési ráta (FRR/C) került kiszámításra. A tervezett beruházási és működési költségek, 
valamint a működésből származó bevételek figyelembe vételével a projekt megtérülése 
támogatás nélkül nem biztosítható (7-8. táblázat). 

7-8. táblázat: Projekt pénzügyi teljesítménymutatói 
Teljesítménymutat
ó támogatás nélkül Jelenérték 2012 2013 2014 2015 2020 2030 2041 
1. Pénzügyi 
beruházási költség  140 904 303 8 916 250 75 973 787 72 025 987 1 560 000 0 0 0
2. Pénzügyi 
üzemeltetési és 
karbantartási költség 34 395 743 0 0 0 1 800 155 2 847 254 2 925 872 3 012 352
3. Pénzügyi pótlási 
költség 8 373 338 0 0 0 0 0 5 115 000 0
4. Kiadási pénzáram 
1+2+3 183 673 384 8 916 250 75 973 787 72 025 987 3 360 155 2 847 254 8 040 872 3 012 352
5. Pénzügyi 
működési  bevétel 45 603 086 0 0 0 2 294 050 3 187 871 4 129 358 5 357 631
6. Pénzügyi 
maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Nettó összes 
pénzügyi pénzáram 
5+6-4 -138 070 298 -8 916 250 -75 973 787 -72 025 987 -1 066 105 340 617 -3 911 514 2 345 279
8. Pénzügyi nettó 
jelenérték (FNPV) -138 070 298 mFt 
9. Pénzügyi belső 
megtérülési ráta 
(FRR) -11,22 % 

Forrás: „Ktg_tabla_szennyviz_Tárnokréti” xls, „Tanulmany_tabla” munkalap 

A saját nemzeti tőke megtérülésének a bemutatására a nettó jelenérték (FNPV/K) és a 
pénzügyi megtérülési ráta (FRR/K) került kiszámításra. Ezen mutatók számítása figyelembe 
veszi az EU támogatás mértékét, illetve a hitelfelvétellel járó kiadásokat (7-9. táblázat). 

7-9. táblázat: Befektetett tőke pénzügyi teljesítménymutatói 
Teljesítménymutató 
befektetett tőkére Jelenérték 2012 2013 2014 2015 2020 2030 2041 

1. Pénzügyi 
üzemeltetési és 
karbantartási költség 34 395 743 0 0 0 1 800 155 2 847 254 2 925 872 3 012 352
2. Pénzügyi pótlási 
költség 8 373 338 0 0 0 0 0 5 115 000 0
3. Kiadási pénzáram 
1+2 42 769 082 0 0 0 1 800 155 2 847 254 8 040 872 3 012 352

4. Pénzügyi bevétel 45 603 086 0 0 0 2 294 050 3 187 871 4 129 358 5 357 631
5. Pénzügyi 
maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Önerő (beleértve a 
hitel- és 
kamattörlesztést) 17 160 770 891 625 7 597 379 7 202 598 156 000 0 1 240 000 0
7. Nettó összes 
pénzügyi pénzáram 
4+5-6-3 -14 326 765 -891 625 -7 597 379 -7 202 598 337 895 340 617 -5 151 514 2 345 279
8. Pénzügyi nettó 
jelenérték (FNPV) -14 326 765 mFt 
9. Pénzügyi belső 
megtérülési ráta 
(FRR) -6,89% 

Forrás: „Ktg_tabla_szennyviz_Tárnokréti” xls, „Bevetel” munkalap 
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7.2.4. A megítélhető támogatási összeg meghatározása 

A projekt 1 millió EUR alatti összköltségű. A támogatási ráta 90 %. Ennek alapján a 
projektnek nyújtható támogatás összege, illetve a saját erő mértéke az alábbiak szerint alakul: 

7-10. táblázat: A megítélhető támogatási összeg 

Megnevezés   

Teljes pénzügyi beruházási költség (ICT), Ft 158 476 024 

Elszámolható pénzügyi beruházási költség (ICE), Ft 158 476 024 

A támogatási konstrukcióra vonatkozó maximális támogatási arány (R) 90,00% 

A támogatás összege (ICE*R), Ft 142 628 422 

Kedvezményezett hozzájárulása, Ft 15 847 602 
Forrás: „Ktg_tabla_szennyviz_Tárnokréti” xls, „Penzügyi_elemzes” munkalap 

7.2.5. A projekt pénzügyi fenntarthatósága 

A beruházás finanszírozását évekre lebontva a 7-11. táblázat mutatja. 

7-11. táblázat: A beruházás finanszírozása évekre lebontva 

Megnevezés 2012 2013 2014 2015 Összesen
Támogatás 8 024 625 68 376 408 64 823 388 1 404 000 142 628 421
Saját erő 891 625 7 597 379 7 202 599 156 000 15 847 603
Összesen 8 916 250 75 973 787 72 025 987 1 560 000 158 476 024

 

A projekt pénzügyi fenntarthatósága a tervezett bevételi és költségstruktúra mellett 
biztosítható. 

7-12. táblázat: Projekt pénzügyi fenntarthatósága, Ft 

Megnevezés 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
1. Pénzügyi beruházási 
költség  8 916 250 75 973 787 72 025 987 1 560 000 0 0 0 0 0 0
2. Pénzügyi működési 
költség 0 0 0 1 800 155 2 029 175 2 258 195 2 487 214 2 814 234 2 847 254 2 855 116

3. Hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Hitel kamatának 
törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Kiadási pénzáram 
1+2+3+4 8 916 250 75 973 787 72 025 987 3 360 155 2 029 175 2 258 195 2 487 214 2 814 234 2 847 254 2 855 116

6. Pénzügyi bevétel 0 0 0 2 294 050 2 462 955 2 636 677 2 815 328 2 999 021 3 187 871 3 272 953

7. Egyéb bejövő pénzáram* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. ROP támogatás 8 024 625 68 376 408 64 823 388 1 404 000 0 0 0 0 0 0

9. Saját forrás (10+11) 891 625 7 597 379 7 202 599 156 000 0 0 0 0 0 0
10. Önerő (készpénz, 
munkaerő hozzájárulás) 891 625 7 597 379 7 202 599 156 000 0 0 0 0 0 0

11. Idegen forrás (12+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. Hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. Egyéb idegen forrás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Pénzügyi 
maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Bevételi pénzáram 
6+7+8+9 8 916 250 75 973 787 72 025 987 3 854 050 2 462 955 2 636 677 2 815 328 2 999 021 3 187 871 3 272 953
16. Nettó összes pénzügyi 
pénzáram 15-5 0 0 0 493 895 433 780 378 482 328 114 184 787 340 617 417 838
17. Nettó halmozott pénzügyi 
pénzáram 0 0 0 493 895 927 674 1 306 157 1 634 270 1 819 057 2 159 674 2 577 512
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Megnevezés 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
1. Pénzügyi beruházási 
költség  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pénzügyi működési 
költség 3 862 977 2 870 839 2 878 701 4 886 563 2 894 425 7 702 287 2 910 148 3 918 010 8 040 872 2 933 734

3. Hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000
4. Hitel kamatának 
törlesztése 0 0 0 0 0 0 280 000 280 000 240 000 200 000
5. Kiadási pénzáram 
1+2+3+4 3 862 977 2 870 839 2 878 701 4 886 563 2 894 425 7 702 287 3 190 148 5 198 010 9 280 872 4 133 734

6. Pénzügyi bevétel 3 359 942 3 448 876 3 539 796 3 632 743 3 727 758 3 824 883 3 924 162 4 025 639 4 129 358 4 235 366

7. Egyéb bejövő pénzáram* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. ROP támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. Saját forrás (10+11) 0 0 0 0 0 7 000 000 0 0 0 0
10. Önerő (készpénz, 
munkaerő hozzájárulás) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. Idegen forrás (12+13) 0 0 0 0 0 7 000 000 0 0 0 0

12. Hitel 0 0 0 0 0 7 000 000 0 0 0 0

13. Egyéb idegen forrás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Pénzügyi 
maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Bevételi pénzáram 
6+7+8+9 3 359 942 3 448 876 3 539 796 3 632 743 3 727 758 10 824 883 3 924 162 4 025 639 4 129 358 4 235 366
16. Nettó összes pénzügyi 
pénzáram 15-5 -503 036 578 037 661 095 -1 253 820 833 333 3 122 596 734 013 -1 172 372 -5 151 514 101 632
17. Nettó halmozott pénzügyi 
pénzáram 2 074 476 2 652 513 3 313 608 2 059 788 2 893 121 6 015 717 6 749 730 5 577 359 425 844 527 476

 

Megnevezés 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 
1. Pénzügyi beruházási 
költség  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pénzügyi működési 
költség 2 941 596 2 949 458 2 957 319 4 965 181 3 973 043 2 980 905 2 988 767 7 796 629 3 004 490 3 012 352

3. Hiteltörlesztés 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0
4. Hitel kamatának 
törlesztése 160 000 120 000 80 000 40 000 0 0 0 0 0 0
5. Kiadási pénzáram 
1+2+3+4 4 101 596 4 069 458 4 037 319 6 005 181 3 973 043 2 980 905 2 988 767 7 796 629 3 004 490 3 012 352

6. Pénzügyi bevétel 4 343 709 4 454 434 4 567 591 4 674 010 4 782 513 4 893 138 5 005 923 5 120 908 5 238 130 5 357 631

7. Egyéb bejövő pénzáram* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. ROP támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. Saját forrás (10+11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Önerő (készpénz, 
munkaerő hozzájárulás) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. Idegen forrás (12+13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. Hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. Egyéb idegen forrás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Pénzügyi 
maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Bevételi pénzáram 
6+7+8+9 4 343 709 4 454 434 4 567 591 4 674 010 4 782 513 4 893 138 5 005 923 5 120 908 5 238 130 5 357 631
16. Nettó összes pénzügyi 
pénzáram 15-5 242 113 384 977 530 272 -1 331 171 809 470 1 912 233 2 017 157 -2 675 721 2 233 640 2 345 279
17. Nettó halmozott pénzügyi 
pénzáram 769 589 1 154 566 1 684 838 353 666 1 163 136 3 075 369 5 092 526 2 416 805 4 650 444 6 995 723
Forrás: „Ktg_tabla_szennyviz_Tárnokréti” xls, „Penzügyi_elemzes” munkalap 

7.2.6. Érzékenységvizsgálat 

A projekt bruttó beruházási költsége nem éri el az 1 millió EUR-t, így ez a fejezet a jelen 
projekt szempontjából nem releváns. 
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7.3. A kiválasztott változat közgazdasági költség-haszon elemzése 

A projekt bruttó beruházási költsége nem éri el az 1 millió EUR-t, így ez a fejezet a jelen 
projekt szempontjából nem releváns. 

7.3.1. A projekt közgazdasági költségeinek becslése 

Nem releváns. 

7.3.2. A projekt hasznainak becslése 

Nem releváns. 
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8. CSELEKVÉSI TERV 

8.1. Lebonyolítási terv 

8.1.1. Előkészítettség bemutatása 

Tervek, engedélyek: 

A kiválasztott változat létesítményeinek kialakításra vonatkozó jogszabályi kritériumokat az 
alábbi táblázat szemlélteti. 

8-1. táblázat: Létesítmény kialakítására vonatkozó jogszabályi kritériumok 

Létesítményelem 
(pl. csatorna, 

átemelő, 
szennyvíztisztító 

telep stb.) 

Létesítmény kialakítására vonatkozó jogszabályi kritériumok 
Jogszabályi 

követelményeknek 
megfelelő engedélyes 
terv rendelkezésre áll

(Igen/nem/nem 
releváns) 

Környezetvédelmi 
követelmények 

Vízjogi 
engedélyezés 

Építési 
engedélyezés

Egyéb engedély (pl. 
közterület foglalás, 

vezeték-kiváltás stb.) 

Csatornahálózat 

- - - - - 

- 
Vízjogi 

létesítési 
engedély 

- - Igen 

Szennyvíztisztító 
telep  

- - - - - 

- 
Vízjogi 

létesítési 
engedély 

- - Igen 

 

Tárnokrétin község közüzemű csatornázása és a keletkező szennyvizek tisztítása 
önkormányzati és lakossági igényként merült fel, ezért 2010. július 10-i dátummal elkészült 
„Tárnokréti Község Települési szennyvízkezelési program készítését megelőző 
szakvélemény” c. dokumentum. 

A projekt előkészítése során 2012 áprilisában elkészült Tárnokréti Község Szennyvízkezelési 
Programja, amely 2012. április 24-én került benyújtásra véleményezés céljából az Észak-
dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre. Ezen túlmenően 
kidolgozásra került – a pályázat benyújtásához is elengedhetetlen – Tárnokréti község 
szennyvízelvezetése és tisztításának vízjogi létesítési engedélyezési tervei (csatorna, telep), 
melyeket a Kedvezményezett 2012. április 26-án nyújtott be a hatóságnak. 

Mind a telep, mind a csatornahálózat engedélyei pozitív elbírálás esetén a Támogatási 
Szerződés megkötéséig rendelkezésre állnak.  

A 8-2. táblázat ismerteti a vízjogi létesítési engedélyek elbírálásáról szóló határozatok főbb 
jellemzőit az egyes projektelemek vonatkozásában. 
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8-2. táblázat: Tervek, engedélyek 

Engedély 

Amennyiben hatósági engedély 
nem áll rendelkezésre: 

Amennyiben az adott létesítményre 
jogerős hatósági engedély 

 rendelkezésre áll: 
tervezési időszak, 

ha a tervezés 
folyamatban van,  

a szerződés szerinti 
 határidő 

(év/hó – év/ hó) 

tervek 
engedélyező  

hatóság részére  
történő benyújtása

(év/ hó) 

engedélyezési 
eljárás vége, 

engedély kiadása 
(év/hó) 

engedély száma/kibocsátó 
hatóság/engedély típusa 

engedély 
érvényessége 

Tárnokréti község 
szennyvízelvezetése és 

tisztítása 
Szennyvízcsatorna 

építés vízjogi létesítési 
engedélyezési terve 

- 2012. ápr. 26. 2012. júl. 26. - - 

Tárnokréti község 
szennyvíztisztítása 

Szennyvíztisztító telep 
vízjogi létesítési 

engedélyezési terve 

- 2012. ápr. 26. 2012. júl. 26. - - 

 

Közbeszerzési, beszerzési terv: 

A megvalósítási fázisban résztvevő vállalkozók kiválasztása a pályázat pozitív elbírálását 
követően kezdődik meg, az alábbiak szerint: 
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8-3. táblázat: Közbeszerzési/beszerzési terv 

 

Közbeszerzési 
eljárás/beszerzés 

tárgya 
Típusa 

Becsült 
értéke 

(ezer Ft) 

 
FIDIC 

Sárga / Piros 
könyv 

Ütemezés [év.hó] 

tender dokumentáció 
elkészítése 

KSz 
jóváhagyás 

Ajánlati felhívás 
megjelenése 

Szerződéskötés 

1. 
Közbeszerzési 

tanácsadó 

Kbt.120. § g) pontja alapján 
mentes a közbeszerzési 
eljárás lefolytatásának 

kötelezettsége alól 

2 000 nem releváns 2012. július 2012. augusztus** 2012. július  

2. 
Projektmenedzsment 

szervezet 

Közbeszerzési értékhatárt el 
nem érő szabad kézi 

beszerzés 
3 100 nem releváns 2012. szeptember 2012. november** 2012. október  

3. Műszaki ellenőr 
Közbeszerzési értékhatárt el 

nem érő szabad kézi 
beszerzés 

3 100 nem releváns 2012. szeptember 2012. november** 2012. október  

4. PR 
Közbeszerzési értékhatárt el 

nem érő szabad kézi 
beszerzés 

500 nem releváns 2012. szeptember 2012. november** 2012. október  

5. Könyvvizsgáló 
Közbeszerzési értékhatárt el 

nem érő szabad kézi 
beszerzés 

750 nem releváns 2012. szeptember 2012. november** 2012. október  

6. Jogi szakértő 
Közbeszerzési értékhatárt el 

nem érő szabad kézi 
beszerzés 

750 nem releváns 2012. szeptember 2012. november** 2012. október  

7. Kivitelezés 
Hirdetmény közzétételével 

indított nemzeti 
közbeszerzési eljárás 

139 819  FIDIC Sárga 2012. október 2013. február** 2012. október  

*Tartalmazza a terület-előkészítés, a kiviteli tervkészítés, a komplex terület-előkészítés és a próbaüzem költségét 
**Dokumentumalapú utóellenőrzés 
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8.1.2. Ütemterv 

Az intézkedési terv a beruházás megvalósításához kapcsolódó tevékenységek támogatására 
vonatkozik, mely által hatékony erőforrás allokáció valósítható meg. Az intézkedési terv és 
ütemterv kiindulópontja a pályázati dokumentáció beadása. A beruházás megvalósítási 
tevékenységekre igényelt támogatás összhangban van a projekt megvalósítási 
tevékenységekre maximálisan igényelhető pályázati útmutató szerint meghatározott 
összeggel. 

Az intézkedési terv lépései: 

 Pályázati dokumentáció beadása 

 A pályázati dokumentáció értékelése 

 Megvalósításra irányuló Támogatási szerződés aláírása 

 A projekt megvalósítás minőségbiztosítása (teljes projekt megvalósítás alatt) 

 Előrehaladási jelentések készítése (teljes projekt megvalósítás alatt) 

 Projekt értekezletek tartása (teljes projekt megvalósítás alatt) 

 Folyamatos KSZ által kijelölt projekt menedzserrel történő kommunikáció (teljes 
projekt megvalósítás alatt) 

 A projekt megvalósítási fázisában tervezett beszerzések/közbeszerzések lebonyolítása 

 Beszerzések: 

 Hivatalos közbeszerzési tanácsadó 

 Projekt menedzsment szervezet  

 Műszaki ellenőr 

 PR szervezet 

 Könyvvizsgáló 

 Jogi szakértő 

 Közbeszerzések: 

 Kivitelező (terület-előkészítéssel, kiviteli tervkészítéssel, a komplex 
terület-előkészítéssel és a próbaüzemmel együtt). 
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 A projekt megvalósításában kiválasztott résztvevők feladata, folyamatok: 

 Projekt menedzsment szervezet felállítása és működtetése: 

- Projekt összefogása és irányítása. 

- Kapcsolattartás a kedvezményezettel, a kedvezményezett egyéb 
szervezeti egységeivel, az Irányító Hatósággal, szakértőkkel. 

- Operatív tevékenységek ellátása. 

- Monitoring végzése (a projekt pénzügyi, műszaki 
megvalósulásának nyomon követése). 

- Ellenőrzés. 

- Szakmai segítségnyújtás. 

- Projekt nyilvántartási rendszerének felállítása, működtetése. 

- Munkák átvételének megszervezése. 

- Zárójelentés elkészítése. 

- Felkészülés az auditálásra. 

- Projekt lezárása (elvégzett munka értékelése, tapasztalatok 
dokumentálása). 

 Hivatalos közbeszerzési tanácsadó 

- A projekt beszerzési/közbeszerzési eljárásainak előkészítése, 
végrehajtása és koordinálása.  

- Szerződéskötések lebonyolítása. 

 Lakosság tájékoztatása és a PR feladatok végrehajtása: 

- Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság 
által támogatott beruházáshoz kapcsolódó tájékoztatási, PR- és 
konfliktuskezelési feladatok teljes körű ellátása, ide értve a 
szükséges szakértői rendelkezésre állás folyamatos biztosítását, 
különös tekintettel a tájékoztatási stratégia elkészítése és 
rendszeres felülvizsgálata, az ezt megalapozó kutatások 
elvégzése, az ezekre alapuló akciótervek elkészítése 
Kedvezményezett ezek alkalmazásában történő folyamatos 
támogatása. 

- A szennyvízkezelési program szakmai ismertetése, bemutatása, 
társadalmi elfogadtatásának elősegítése, a lakosság felkészítése 
a környezettudatos magatartásra.  

- A tervezett rákötési arány eléréséhez szükséges stratégia 
kialakítása a PMSZ vezetőjével egyeztetve. 
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- A II. kommunikációs csomag megvalósítása: 

Megvalósítási fázis: 

o Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a 
sajtómegjelenések összegyűjtése. 

o A beruházás helyszínén „B” típusú tábla elkészítése és 
elhelyezése. 

o Fotódokumentáció készítése. 

Megvalósítást követő szakasz: 

o Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a 
sajtómegjelenések összegyűjtése. 

o TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó 
tartalommal. 

o A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és 
elhelyezése. 

 Az egyes projektelemek kivitelezése: 

- Terület-előkészítés (geodézia, talajmechanika) 

- Kiviteli tervek (csatorna, telep) készítése 

- Komplex terület-előkészítés (régészet) 

- Szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep kiépítése 
(az ütemezés során a téli időszak figyelembe lett véve).  

- Műszaki átadás-átvétel. 

- Próbaüzem lefolytatása (téli és nyári hónappal). 

- Birtokbaadás, üzembe helyezés 

- A csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep üzemeltetési 
engedélykérelmének beadása, engedélyeztetése, szolgalmi jog 
alapítása. 

- Üzemeltetési engedély megszerzése - projekt fizikai 
megvalósulása 

 Jelentés elkészítése 

Az „A” változat megvalósításának lebonyolítási terve teljes mértékben összhangban van 
a pályázati útmutatóban meghatározott feltételekkel. 

8-4. .táblázat: A projekt megvalósítási tevékenységek fontosabb dátumai, illetve időigénye 

A projekt megvalósítás tervezett kezdete 
(év, hó)*: 

2013. február 

A projekt megvalósítás tervezett befejezése 
(év, hó)**: 

2015. április 

A projekt megvalósítás fázis időigénye (nap): 793 

* A kivitelezői (vállalkozási) szerződés hatályba lépésének napja 
** Zárójelentés és az utolsó kifizetési kérelem összeállítása és benyújtása  

A lebonyolítási terv Gantt diagramja az alábbiakban látható. 
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2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2020.
V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII.VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII.VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VII.

2012.05.02 2012.05.02
2012.05.03 2012.07.02
2012.07.03 2012.08.02

Ajánlattételi felhívás összeállítása 2012.07.03 2012.07.18
Ajánlattételi felhívás kiküldése, ajánlattétel 2012.07.19 2012.08.03
Ajánlatok értékelése, eredményhirdetés 2012.08.04 2012.08.14
Beszerzési dokumentumok megküldése  Közreműködő Szervezet számára utóellenőrzésre 2012.08.09 2012.08.14
Dokumentum alapó utóellenőrzés 2012.08.15 2012.08.30
Szerződéskötés 2012.08.30 2012.08.30
Munka: Beszerzések, közbeszerzések lebonyolítása, rendelkezésre állás 2012.08.31 2014.12.22
Ajánlattételi felhívás összeállítása 2012.08.31 2012.09.30
Ajánlattételi felhívás kiküldése, ajánlattétel 2012.10.01 2012.10.22
Ajánlatok értékelése, eredményhirdetés 2012.10.23 2012.11.02
Beszerzési dokumentumok megküldése  Közreműködő Szervezet számára utóellenőrzésre 2012.10.28 2012.11.02
Dokumentum alapú utóellenőrzés 2012.11.03 2012.11.18
Szerződéskötés 2012.11.03 2012.11.18
Projekt menedzsment feladatok ellátása 2012.11.19 2015.06.24
Ajánlattételi felhívás összeállítása 2012.08.31 2012.09.30
Ajánlattételi felhívás kiküldése, ajánlattétel 2012.10.01 2012.10.22
Ajánlatok értékelése, eredményhirdetés 2012.10.23 2012.11.02
Beszerzési dokumentumok megküldése  Közreműködő Szervezet számára utóellenőrzésre 2012.10.28 2012.11.02
Dokumentum alapú utóellenőrzés 2012.11.03 2012.11.18
Szerződéskötés 2012.11.03 2012.11.18
Műszaki ellenőr feladatok ellátása 2012.11.19 2014.12.22
Ajánlattételi felhívás összeállítása 2012.08.31 2012.09.30
Ajánlattételi felhívás kiküldése, ajánlattétel 2012.10.01 2012.10.22
Ajánlatok értékelése, eredményhirdetés 2012.10.23 2012.11.02
Beszerzési dokumentumok megküldése  Közreműködő Szervezet számára utóellenőrzésre 2012.10.28 2012.11.02
Dokumentum alapú utóellenőrzés 2012.11.03 2012.11.18
Szerződéskötés 2012.11.03 2012.11.18
PR feladatok ellátása 2012.11.19 2015.06.24
Ajánlattételi felhívás összeállítása 2012.08.31 2012.09.30
Ajánlattételi felhívás kiküldése, ajánlattétel 2012.10.01 2012.10.22
Ajánlatok értékelése, eredményhirdetés 2012.10.23 2012.11.02
Beszerzési dokumentumok megküldése  Közreműködő Szervezet számára utóellenőrzésre 2012.10.28 2012.11.02
Dokumentum alapú utóellenőrzés 2012.11.03 2012.11.18
Szerződéskötés 2012.11.03 2012.11.18
Könyvvizsgálói feladatok ellátása 2012.11.19 2015.06.24
Ajánlattételi felhívás összeállítása 2012.08.31 2012.09.30
Ajánlattételi felhívás kiküldése, ajánlattétel 2012.10.01 2012.10.22
Ajánlatok értékelése, eredményhirdetés 2012.10.23 2012.11.02
Beszerzési dokumentumok megküldése  Közreműködő Szervezet számára utóellenőrzésre 2012.10.28 2012.11.02
Dokumentum alapú utóellenőrzés 2012.11.03 2012.11.18
Szerződéskötés 2012.11.03 2012.11.18
Jogi szakértői feladatok ellátása 2012.11.19 2015.06.24
Ajánlati felhívás elkészítése 2012.08.31 2012.10.30
Ajánlati felhívás megjelentetése, ajánlattétel 2012.10.31 2012.11.21
Ajánlatok értékelése, hiánypótlés, eredményhirdetés 2012.11.22 2013.01.21
Beszerzési dokumentumok megküldése  Közreműködő Szervezet számára utóellenőrzésre 2013.01.16 2013.01.21
Dokumentum alapú utóellenőrzés 2013.01.22 2013.02.06
Szerződéskötés 2013.01.22 2013.02.21
Terület-előkészítés (geodézia, talajmechanika) 2013.02.22 2013.04.23
Csatornahálózat és szennyvíztelep kiviteli tervének elkészítése 2013.03.25 2013.05.24
Régészet 2013.05.25 2014.06.24
Kivitelezési munkák (csatornahálózat, telep) 2013.05.25 2014.06.24
Műszaki átadás-átvétel 2014.05.25 2014.06.24
Próbaüzem (szennyvíztisztító telep, átemelők) 2014.06.25 2014.12.22
Birtokbaadás, üzembe helyezés 2014.11.22 2014.12.22

2014.10.23 2014.12.22
2014.12.23 2015.03.23
2015.03.24 2015.04.08
2015.04.24 2015.04.24
2015.04.25 2015.06.24
2015.06.25 2020.07.25
2016.05.25 2016.06.24
2017.05.25 2017.06.24
2018.05.25 2018.06.24
2019.05.25 2019.06.24
2020.05.25 2020.06.24
2020.06.25 2020.07.25Projekt zárása (KSZ  utolsó Fenntartási jelentés jóváhagyása)

2015.

I. Fenntartási jelentés beadása

III. Fenntartási jelentés beadása

II. Fenntartási jelentés beadása

IV. Fenntartási jelentés beadása

V. Fenntartási jelentés beadása

Pályázat beadása

Értékelés

Támogatási szerződés megkötése

Üzemeltetési engedély megszerzése - projekt f izikai megvalósulása

Projekt befejezése, Pénzügyi zárás (kifizetési kérelem elfogadása, szállítói számla kiegyenlítése, ZPEJ elfogadása)

Fenntartási időszak időszak

2013. 2014.
Tevékenység megnevezése, feladat Kezdés Befejezés

2012.

Zárójelentés leadása, utolsó kif izetési kérelem benyújtása

Jogi szakértői feladatokat ellátását végző 
szervezet/személy kiválasztása (szabadkézi beszerzés)

Kivitelezés 
(Hirdetmény közzétételével indított nemzeti 

közbeszerzési eljárás)

Vízjogi üzemeltetési engedélyezés dokumentációjának összeállítása, benyújtása

Engedélyeztetési eljárás

Hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátását 
végző  kiválasztása

(Kbt.120. § g) pontja alapján mentes a közbeszerzési 
eljárás lefolytatásának kötelezettsége alól)

Projektmenedzsment feladatok ellátását végző szervezet 
kiválasztása

(szabadkézi beszerzés)

Műszaki ellenőr feladatok ellátását végző szervezet 
kiválasztása

(szabadkézi beszerzés)

PR feladatokat ellátását végző szervezet kiválasztása 
(szabadkézi beszerzés)

Könyvvizsgálói feladatokat ellátását végző 
szervezet/személy kiválasztása (szabadkézi beszerzés)

 
8-1. ábra: A lebonyolítási terv Gantt diagramja 
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8.2. Kockázatok bemutatása és kezelése 

Kockázati tényezők meghatározása 

A kockázatok negatívan hathatnak a projekt megvalósítására, ezáltal megnehezítheti, 
hátráltathatja, és végső soron megakadályozhatja a beruházás megvalósítását. 

A Projekt menedzsment szervezetnek az Önkormányzattal egyetemben az a feladata, hogy 
azon kockázatokra, melyek befolyással lehetnek a projekt megvalósítására a lehető 
legrövidebb időn belül reagálni tudjon. 

A kockázatkezelési stratégia ezt a célt szolgálja. A kockázatkezelés során meg kell határozni a 
kockázati tényezők bekövetkezési valószínűségét, ezáltal a bekövetkezés hatását, illetve 
mindezek függvényében a kockázatkezelési stratégiát, a választ a felmerülő kockázatra. 

A kockázati tényezők rendszerezése megkönnyíti meghatározásukat és a kockázatelemzés 
folyamatát. Emiatt a kockázati tényezők 5 átfogó kategóriába kerültek besorolásra, melyek a 
következők: 

 Műszaki 

 Jogi 

 Társadalmi  

 Környezeti 

 Pénzügyi  

 Intézményi 

Az egyes kockázati tényező kategóriák az alábbi kockázati tényezőket tartalmazzák 

A beruházás kivitelezését veszélyeztető kockázatok: 

Műszaki kockázati tényezők: 

 Nem megfelelő tevékenység-struktúra és időbeli ütemezés. 

 Nem megfelelő műszaki tervezés. 

 Nem megfelelő műszaki kivitelezés. 

 Szakértelem hiánya. 

 Előre nem látható tényezők miatt a műszaki tervektől való eltérés szükségessége. 

 Kivitelezés csúszása kivitelezők/beszállítók késése miatt (csúszás, meghibásodás, 
rossz munkaszervezés). 

 Kivitelezési munka csúszása a régészeti feltárás miatt. 

 Kivitelezés csúszása kedvezőtlen időjárás (fagy, jégborítás, csapadékos időszak stb.) 
miatt. 



Tárnokréti település szennyvízelvezetése és szennyvízkezelése    

VTK Innosystem Kft. 
1134 Budapest, Pattantyús u. 7. 

Tel.: (36)-1-215-8857 
Fax.: (36)-1-216-1695 

123

Jogi kockázati tényezők: 

 Vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak való nem megfelelés. 

 Vonatkozó jogszabályok, előírások menet közbeni módosulása. 

 Közbeszerzési folyamatok elhúzódása (érvénytelen, túl magas árak stb.). 

 Hatósági folyamatok elhúzódása. 

 Szolgalmi jog megszerzésével kapcsolatos problémák. 

 Kivitelezői csődhelyzet. 

Társadalmi kockázati tényezők: 

 Civil szervezetek ellenállása elvi okokból. 

 Lakosság ellenállása a kivitelezés során fellépő zavarás miatt. 

Környezeti kockázati tényezők: 

 Környezeti terhelés az építkezés során 

 Kivitelezés során következtében fellépő környezeti havária-esemény (üzemanyag-
elfolyás). 

Pénzügyi kockázati tényezők: 

 Támogatás elmaradása 

 A tervezett költségek alulbecslése. 

 Saját erő meglétének hiánya. 

 Rákötések, ezáltal a bevételek nem a várt ütemben alakulnak. 

 Nem megfelelő díjfizetési hajlandóság. 

Intézményi kockázati tényezők: 

 Nem megfelelő a projekt menedzsment szervezet működése 

 Nem megfelelő kommunikáció. 

 Konfliktushelyzet az érintettek (Vállalkozók, Önkormányzat, Pannon-Víz Zrt.) között. 

Az üzemeltetést veszélyeztető kockázatok 

Műszaki kockázati tényezők: 

 Kivitelezéssel kapcsolatos hibák utólagos felmerülése. 

 Kapacitás kihasználatlansága vagy túlterheltsége miatt fellépő üzemeltetési 
problémák. 

Jogi kockázati tényezők: 

 Vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak való nem megfelelés. 

 Vonatkozó jogszabályok, előírások menet közbeni módosulása. 

 Garanciális jogok érvényesítésének elhúzódása, akadályba ütközése 

 

 



Tárnokréti település szennyvízelvezetése és szennyvízkezelése    

VTK Innosystem Kft. 
1134 Budapest, Pattantyús u. 7. 

Tel.: (36)-1-215-8857 
Fax.: (36)-1-216-1695 

124

Társadalmi kockázati tényezők: 

 A lakosság részéről a rákötések lassabban valósulnak meg a tervezettnél. 

Környezeti kockázati tényezők: 

 Környezeti elemek terhelésének csökkenése kisebb a vártnál esetleges technológiai 
problémák fellépésének következtében. 

Pénzügyi-gazdasági kockázatok: 

 Rákötések, ezáltal a bevételek nem a várt ütemben alakulnak. 

 Nem megfelelő díjfizetési hajlandóság. 

Intézményi kockázati tényezők: 

 Konfliktushelyzet az érintettek (Önkormányzat, Pannon-Víz Zrt.) között. 

 A projekt fenntartásával kapcsolatos jelentési kötelezettségek végrehajtásának 
késlekedése. 

Valószínűség –hatás vizsgálat 

A kockázati tényezők kockázati fokának mértéke valószínűség-hatás vizsgálattal került meg-
állapításra. Ennek első lépéseként a bekövetkezési valószínűség mértéke és a bekövetkezés 
hatása lett számszerűsítve.  

Valószínűség vizsgálatánál, az értékek a következők: 

 1: 21%-nál kisebb a valószínűsége annak, hogy az adott kockázati tényező 
bekövetkezik. 

 2: 21-40% a valószínűsége annak, hogy az adott kockázati tényező bekövetkezik 

 3: 41-60% a valószínűsége annak, hogy az adott kockázati tényező bekövetkezik 

 4: 61-80% a valószínűsége annak, hogy az adott kockázati tényező bekövetkezik 

 5: 0.80-nál nagyobb a valószínűsége annak, hogy az adott kockázati tényező 
bekövetkezik 

A kockázati tényezők bekövetkezési valószínűség értékeinek meghatározásánál az egyes 
értékekhez tartozó tartományok számtani közepe jelentette az alapértéket, ennek megfelelően: 

 1: p=0,1 

 2: p=0,3 

 3: p=0,5 

 4: p=0,7 

 5: p=0,9 

Hatás vizsgálatnál az értékek a következők: 

 1: q=1 nincs hatása 

 2: q=2 hatása jelentéktelen 

 3: q=3 hatása közepes 

 4: q=4 hatása jelentős 

 5: q=5 hatása nagyon jelentős 
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A kritikus és nem kritikus kockázati tényezők meghatározása: 

Minden egyes kockázati kategóriába tartozó kockázati tényezőnek a bekövetkezési 
valószínűségét (p) összeszoroztuk az adott kockázati kategóriába tartozó kockázati tényező 
bekövetkezésének hatásértékével (q), így megkaptuk az adott kockázati kategóriába tartozó 
kockázati tényező kockázati fokát (K). A kapott eredmények közül a 2,3-nál nagyobb 
értékékeket vettük kritikus kockázati tényezőknek, mivel az egyensúlytól való eltérést (50%) 
vizsgáltuk. 

A kritikus határ kiszámítása: 

 K minimum = p minimum*q minimum= 0,1*1 = 0,1 

 K maximum = p maximum*q maximum= 0,9*5 = 4,5 

 Kritikus határ = (K minimum+ K maxiumum) /2 = (0,1+4,5)/2 = 2,3 

 

A 7.4.2-5. és 7.4.2-6. sz. táblázatokban megadtuk a megvalósítás és a fenntartás során számba 
vett kockázati tényezőkhöz tartozó bekövetkezési valószínűségek és hatástényezők becsült 
értékeit, valamint az ebből számított kockázati fokokat. A táblázat utolsó három oszlopában 
megadtuk a felsorolt kockázati tényezők kezeléséhez, hatásainak mérsékléséhez, illetve 
elhárításához szükséges intézkedéseket, ezek végrehajtásáért felelős funkciókat és a 
határidőket. 

A táblázatokból kitűnik, hogy kritikus határ feletti kockázati tényezőket nem 
azonosítottunk! 

Az egyes kockázati tényezők kezelésének stratégiájára vonatkozó módszertant a 8.3. 
fejezetben mutatjuk be. 
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8-5. táblázat: A kritikus és nem kritikus kockázati tényezők meghatározása a kivitelezés során 

Kockázatok 
Bekövetkezés 
valószínűsége 

p 

Hatás 
mértéke 

q 

Kockázat 
foka 

K 

Kockázat kezelési 
intézkedések 

Kockázat 
kezelésért felelős 

Határidő 

Műszaki kockázati tényezők       

Nem megfelelő tevékenység struktúra és időbeli 
ütemezés 

0,1 4 0,4 

− Tevékenység struktúra és 
időbeli ütemezés 
felülvizsgálata 

− Változásbejelentő küldése 
a KSZ részére 

− Szerződésmódosítás 

Projektmenedzser 

Felülvizsgálat 
rendszeresen, 
többi a 
felmerüléskor 

Nem megfelelő műszaki tervezés 0,1 5 0,5 − Kockázat áthárítása Műszaki ellenőr Felmerüléskor 

Nem megfelelő műszaki kivitelezés 0,3 4 1,2 − Kockázat áthárítása Műszaki ellenőr 
A kivitelezés alatt 
folyamatos 

Szakértelem hiánya 0,1 5 0,5 
− Közbeszerzés során 

referenciakérés és 
ellenőrzés 

Hivatalos 
Közbeszerzési 
Tanácsadó 

Közbeszerzési 
eljárás folyamán 

Előre nem látható tényezők miatt a műszaki tervektől való 
eltérés szükségessége 

0,3 3 0,9 
− Kockázat áthárítása 
− Forrásbiztosítás 

Műszaki ellenőr Folyamatosan 

Kivitelezés csúszása kivitelezők/beszállítók késése miatt 0,5 4 2,0 
− Kockázat áthárítása 
− Ütemezési felülvizsgálata 

Projektmenedzser 
Kivitelező 

Felmerüléskor 

Kivitelezési munka csúszása a régészeti feltárás miatt. 0,1 2 0,2 

− Ütemezés felülvizsgálata 
− Változásbejelentő küldése 

a KSZ részére 
− Szerződésmódosítás 

Műszaki ellenőr 
Projektmenedzser 

Felmerüléskor 

Kivitelezés csúszása kedvezőtlen időjárás miatt 0,1 2 0,2 

− Ütemezés felülvizsgálata 
− Változásbejelentő küldése 

a KSZ részére 
− Szerződésmódosítás 

Műszaki ellenőr 
Projektmenedzser 
Kivitelező 

Felmerüléskor 

Jogi kockázati tényezők       

Vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak való nem 
megfelelés 

0,1 5 0,5 
Jogszabályok folyamatos 
figyelése 

Műszaki ellenőr 
Jogi szakértő 
Projektmenedzser 

Folyamatosan 

Vonatkozó jogszabályok, előírások menet közbeni 
módosulása 

0,1 4 0,4 
Jogszabályok folyamatos 
figyelése 

Műszaki ellenőr 
Jogi szakértő 
Projektmenedzser 

Folyamatosan 
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Kockázatok 
Bekövetkezés 
valószínűsége 

p 

Hatás 
mértéke 

q 

Kockázat 
foka 

K 

Kockázat kezelési 
intézkedések 

Kockázat 
kezelésért felelős 

Határidő 

Közbeszerzési folyamatok elhúzódása (érvénytelen, túl 
magas árak stb.) 

0,5 4 2,0 
− Ütemezés felülvizsgálata 
− Piaci viszonyok 

figyelemmel követése 

Hivatalos KB 
szakértő 
Projektmenedzser 

A projekt 
előkészítése, 
illetve a KB 
eljárás alatt 
folyamatosan 

Hatósági folyamatok elhúzódása 0,1 4 0,4 

− Előzetes hatósági 
egyeztetések szervezése, 

− Folyamatos kapcsolattartás 
a hatóságokkal 

Műszaki ellenőr 

A hatósági 
eljárásokat 
megelőzően, 
illetve azok alatt 
folyamatosan 

Szolgalmi jog megszerzésével kapcsolatos problémák 0,3 5 1,5 
− Az eljárások figyelemmel 

kísérése 
Jogi szakértő Folyamatosan 

Kivitelezői csődhelyzet 0,1 5 0,5 
Közbeszerzés során 
referenciakérés és ellenőrzés 

Hivatalos 
Közbeszerzési 
Tanácsadó 

Közbeszerzési 
eljárás folyamán 

Társadalmi kockázati tényezők       

Civil szervezetek ellenállása elvi okokból. 0,1 4 0,4 
Fórumok, közmeghallgatások, 
PR anyagok 

Projektmenedzser 
Hivatalos PR 
szakértő 

A projekt 
előkészítése és 
megvalósítása 
során kellő 
rendszerességgel 

Lakosság ellenállása a kivitelezés során fellépő zavarás 
miatt. 

0,1 4 0,4 
Fórumok, közmeghallgatások, 
PR anyagok 

Projektmenedzser 
Hivatalos PR 
szakértő 

A projekt 
előkészítése és 
megvalósítása 
során kellő 
rendszerességgel 

Környezeti kockázati tényezők       

Környezeti terhelés az építkezés során 0,3 3 0,9 

Szállítási útvonalak 
optimalizálás, valamint terület-
igénybevételi terv készítésének 
előírása a kivitelező részére 

Kivitelező 
Kiviteli terv 
részeként 

A kivitelezés következtében fellépő környezeti havária-
esemény 

0,1 5 0,5 
Haváriaterv készítésének 
előírása a kivitelező részére 

Kivitelező 
Kiviteli terv 
részeként 
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Kockázatok 
Bekövetkezés 
valószínűsége 

p 

Hatás 
mértéke 

q 

Kockázat 
foka 

K 

Kockázat kezelési 
intézkedések 

Kockázat 
kezelésért felelős 

Határidő 

Pénzügyi kockázati tényezők:       

Támogatás elmaradása 0,3 5 1,5 − Megfelelő MT összeállítása 
Projektmenedzser 
Pályázatíró 

A projekt 
előkészítése 
során 
folyamatosan 

A tervezett költségek alulbecslése. 0,3 5 1,5 − Forrásbiztosítás 
Projektgazda 
Műszaki ellenőr 

Felmerüléskor 

Saját erő meglétének hiánya. 0,1 5 0,5 − Forrásbiztosítás 
Projektgazda 
Projektmenedzser 

Felmerüléskor 

Rákötések, ezáltal a bevételek nem a várt ütemben 
alakulnak. 

0,3 5 1,5 

− PR tevékenység 
− Talajterhelési díj 

bevezetése 
− Átfogó információs és 

beléptetési akciók

PR szakértő 
Projektmenedzser 
Projektgazda 

A projekt 
előkészítése és 
megvalósítása 
során kellő 
rendszerességgel 

Nem megfelelő díjfizetési hajlandóság. 0,1 5 0,5 − Átfogó információs és 
beléptetési akciók 

PR szakértő 
Projektmenedzser 
Projektgazda 

A projekt 
előkészítése és 
megvalósítása 
során kellő 
rendszerességgel 

Intézményi kockázati tényezők       

Nem megfelelő a projekt menedzsment szervezet 
működése 

0,1 5 1,0 

− Közbeszerzés során 
referenciakérés és 
ellenőrzés 

− Rendszeres egyeztetések, 
működés monitoringja 

Hivatalos KB 
szakértő 
Projektmenedzser 
Projektgazda 

KB során, az 
előkészítés és 
megvalósítás 
alatt 
folyamatosan 

Nem megfelelő kommunikáció 0,1 4 0,4 
Rendszeres egyeztetések, 
kommunikáció monitoringja 

Projektmenedzser 
Projektgazda 

Az előkészítés és 
megvalósítás 
alatt 
folyamatosan 

Konfliktushelyzet az érintettek (Vállalkozók, 
Önkormányzat, Pannon-Víz Zrt.) között. 

0,3 5 1,5 
Rendszeres egyeztetések, 
tájékoztatás 

Projektmenedzser 
Projektgazda 

Az előkészítés és 
megvalósítás 
alatt 
folyamatosan 
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8-6. táblázat: A kritikus és nem kritikus kockázati tényezők meghatározása a fenntartás során 

Kockázatok 
Bekövetkezés 
valószínűsége 

p 

Hatás 
mértéke 

 q 

Kockázat 
foka 

K 

Kockázat kezelési 
intézkedések 

Kockázat 
kezelésért 

felelős 
Határidő 

Műszaki kockázati tényezők:       

Kivitelezéssel kapcsolatos hibák utólagos felmerülése 0,7 2 1,4 

Kockázat áthárítása 
(pénzvisszatartás, 
keretösszeg 
elkülönítés) 

Üzemeltető 
Projektgazda 

A fenntartás során 
folyamatosan 

Kapacitás kihasználatlansága vagy túlterheltsége miatt fellépő 
üzemeltetési problémák 

0,1 5 0,5 
Környezetvédelmi 
felülvizsgálat 

Üzemeltető Felmerüléskor 

Jogi kockázati tényezők:       

Vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak való nem megfelelés 0,1 5 0,5 
Jogszabályok 
folyamatos figyelése 

Üzemeltető 
A fenntartás során 
folyamatosan 

Vonatkozó jogszabályok, előírások menet közbeni módosulása 0,3 3 0,9 
Jogszabályok 
folyamatos figyelése 

Üzemeltető 
A fenntartás során 
folyamatosan 

Garanciális jogok érvényesítésének elhúzódása, akadályba 
ütközése 

0,3 5 1,5 

− Megfelelő 
szerződés 

− Szerződésben 
foglaltak 
érvényesítése 

− Kockázatok 
áthárítása 
(pénzvisszatartás, 
keretösszeg 
elkülönítés)

Hivatalos 
Közbeszerzési 
Tanácsadó 
Üzemeltető 
Projektgazda 

− Közbeszerzési 
eljárás 
folyamán 

− Felmerüléskor 

Társadalmi kockázati tényezők:       

A lakosság részéről a rákötések lassabban valósulnak meg a 
tervezettnél. 

0,3 5 1,5 

− Talajterhelési díj 
bevezetése 

− Átfogó információs 
és beléptetési 
akciók

Projektgazda 
Üzemeltető 

A fenntartás során 
folyamatosan 

Környezeti kockázati tényezők:       
Környezeti elemek terhelésének csökkenése kisebb a vártnál 
esetleges technológiai problémák fellépésének következtében. 

0,1 5 0,5 
Környezetvédelmi 
felülvizsgálat 

Üzemeltető Felmerüléskor 
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Kockázatok 
Bekövetkezés 
valószínűsége 

p 

Hatás 
mértéke 

 q 

Kockázat 
foka 

K 

Kockázat kezelési 
intézkedések 

Kockázat 
kezelésért 

felelős 
Határidő 

Pénzügyi kockázati tényezők:       

Rákötések, ezáltal a bevételek nem a várt ütemben alakulnak. 0,3 5 1,5 

− Talajterhelési díj 
bevezetése 

− Átfogó információs 
és beléptetési 
akciók

Projektgazda 
Üzemeltető 

A fenntartás során 
folyamatosan 

Nem megfelelő díjfizetési hajlandóság. 0,3 5 1,5 
− Átfogó információs 

és beléptetési 
akciók 

Projektgazda 
Üzemeltető 

A fenntartás során 
folyamatosan 

Intézményi kockázati tényezők:       

Konfliktushelyzet az érintettek (Önkormányzat, Pannon-Víz Zrt.) 
között. 

0,1 4 0,4 
Rendszeres 
egyeztetések, 
tájékoztatás. 

Projektgazda 
Üzemeltető 

A fenntartás során 
folyamatosan 

A projekt fenntartásával kapcsolatos jelentési kötelezettségek 
végrehajtásának késlekedése 

0,1 2 0,2 
Rendszeres 
kommunikáció a KSZ-
tel 

Projektgazda 
Üzemeltető 

A fenntartás során 
folyamatosan 
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Az előzőekben megtörtént a kockázatok azonosítása, melyekhez kezelési intézkedéseket, 
felelősöket és határidőket is rendeltünk. 

A kockázatelemzés során kritikus határ feletti kockázati tényezők nem kerültek azonosításra. 

A teljes projekt életcikluson át a kockázatok megelőzésére, amennyiben a kockázat 
bekövetkezett, mértékének minimalizálására kell törekedni.  

Az esetlegesen bekövetkező kockázatok esetén mindig a kialakult adott helyzetnek megfelelő 
kockázat kezelési stratégiát kell végrehajtani. 

A kockázatkezelési folyamatot négy, jól elkülönülő szakaszra bontható: 

1. Kockázatazonosítás, kockázati tényezők feltárása (ld. fentebb): 

Kockázatot kiváltó okok alapján meghatározható kockázat kategóriák: 

 természeti eredetű kockázatok, 

 társadalmi eredetű kockázatok, 

 gazdasági eredetű kockázatok, 

 műszaki eredetű kockázatok, 

 és emberi kockázatok 

2. Kockázati források csoportosítása: 

 Emberi 

 Szervezeti 

 Eszközök 

 Követelmények 

 Becslések 

3. Kockázati tényezők hatásainak elemzése (a kockázatok bekövetkezési 
valószínűségének és következményeinek becslése). 

4. Az elemzés eredménye alapján a megfelelő kockázatkezelési stratégia kiválasztása. 

A kockázat kezelésére az alábbi stratégiákat használhatjuk: 

8-7. táblázat: Lehetséges kockázatkezelési stratégiák 

Kockázati forrás: Elkerülés Csökkentés Áthárítás Tartalékterv 

Emberi  X X  

Szervezeti  X   

Eszközök  X X X 

Követelmények  X   

Becslések  X X  

 

Az emberi kockázatok a megfelelő tapasztalattal rendelkező vezetők kiválasztásával 
csökkenthetők, illetve a beruházásban részt vevő vállalkozók okozta csúszások a 
vállalkozókra átháríthatók. 

A szervezeti kockázatok a megfelelő koordináló és ellenőrző szervezet létrehozásával – 
műszaki ellenőrök, stb. – csökkenthető. 
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A beruházásban részt vevő vállalkozóknak megfelelő műszaki és pénzügyi eszközökkel kell 
rendelkezniük. Ehhez a közbeszerzés állította feltételek megfelelőnek tűnnek. 

A beruházás megkezdésének és időben történő lefolyásának a pénzügyi mellett időbeli 
követelményeknek is eleget kell tenni. Ebből adódóan már most számba kellett venni a 
hosszabb és bizonytalan átfutású tevékenységeket – közbeszerzések, szolgalmi jog, régészet,  
stb. – amelyek végzésének pénzügyi és jogi feltételeit meg kell teremteni. 

A beruházás szempontjából a költségek megfelelő beállítása – becslés – rendkívül fontos, 
mivel rendkívül nagy kockázatot jelent.  

Műszaki kockázatok: 

Projekt-előkészítés illetve a tervezés során esélyes tevékenységek helytelen vagy hiányos 
beazonosításához kapcsolódó kockázat jelen projekt esetében minimális, mivel a projekt 
előkészítésében és megvalósításában a Pannon-Víz Zrt. segíti a projektgazdát. A  
Pannon-Víz Zrt. a szennyvízkezelés területén nagy múlttal és szakmai tapasztalatokkal bíró 
műszaki szakembergárdával rendelkezik. Emellett biztosítékot nyújt az a tény is, hogy jelen 
projekt egy nagyobb, átfogó és megalapozott elképzelés részeként, abba ágyazva jelenik meg, 
mely elképzelés már szintén a kidolgozottság magas fokán áll, és csupán pénzügyi akadályai 
vannak a megvalósításnak. 

A fentieken túl az előirányzott feladatok a jól bevált gyakorlatnak megfelelőek, tervezéshez a 
nagy szakértelemmel rendelkező tervezők, valamint a megvalósításhoz kellő tapasztalattal 
rendelkező kivitelezők kellő számban rendelkezésre állnak. 

Megvalósítási kockázat: A projekt a nem megfelelő műszaki kivitelezésből, illetve a 
szakértelem hiányából adódóan nem megfelelő műszaki paraméterekkel valósul meg. A 
bekövetkezés valószínűségének csökkentése érdekében a kedvezményezett a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján közbeszerzési eljárás 
keretében választja ki a megfelelő szaktudású, megfelelő tapasztalattal rendelkező, pénzügyi, 
gazdasági és szakmai szempontból is alkalmasnak bizonyuló, megbízható kivitelezőket. A 
terveket a műszaki ellenőr folyamatosan ellenőrzi és a kivitelezés helyszínén csak az általa 
jóváhagyott és kézjegyével valamint pecsétjével hitelesített terv lehet.  

Kedvezőtlen időjárási viszonyok: A kedvezőtlen időjárási viszonyok a munkák elvégzését 
esetileg nehezíthetik, de meg nem gátolhatják. A kedvezőtlen időjárási feltételeket kivédeni 
nem lehet, ezért rendkívül fontos, hogy a lehetséges időjárási tényezőket figyelembe véve 
állítsák fel a megvalósítás ütemtervét. 

A régészeti feltárásokra nem kell számítani. 

Fenntartási kockázat: Az esetleges meghibásodások, valamint üzemeltetési problémák 
elhárításához a Pannon-Víz Zrt. kellő szakértelemmel, megfelelő munkaerő állománnyal és 
gépparkkal rendelkezik. A természeti körülmények vagy a műszaki-technikai lehetőségek 
változása esetén pedig nyitva áll az út a társaság frissítésére, továbbképzésre, új alkalmazottak 
felvételére. 

Jogi kockázatok: 

Szabványok, kibocsátási határértékek változása az Európai Uniós szabványokhoz, értékekhez 
történő idomulás következtében várható a projekt megvalósulása folyamán. A jelenleg 
hatályos magyar szabványok és határértékek egyes esetekben szigorúbbak, mint a jövőben 
implementálandó uniós joganyag, fordított esetben pedig a szigorodó előírásoknak 
megfelelően módosításra kerül a projekt műszaki tartalma, ez azonban a – hosszútávon 
történő tervezésnek köszönhetően – előreláthatóan nem érinti a projekt érdemi részeit. 
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A jogszabályi környezet számottevő változása ugyan nem várható, bekövetkezése azonban 
ebben az esetben nem látható előre.  

A közbeszerzési folyamatok elhúzódása érdekében, a hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
szerződésébe szükséges kötbérezést foglalni. A nem a hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
hibájából eredő határidőcsúszást, amennyiben bekövetkezett a leghamarabb időn belül úgy 
kell megoldani, hogy az érintettek számára minimális veszteséget jelentsen. A határidő 
csúszás kiküszöbölését elő lehet segíteni a Közreműködő Szervezettel való aktív 
kommunikációval, kapcsolattartással és a vonatkozó előírások betartásával. 

A különböző hatósági engedélyeket az építtető illetve a tulajdonos a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően köteles beszerezni. Akadályokba ütközésétől jelen esetben azért nem kell tartani, 
mivel a projekt megvalósítását részletes és körültekintő szakmai tervezés előzte meg.   

A projekt megvalósítása emellett kétségkívül közérdek, sőt az Európai Unióban elfoglalt 
helyünket meghatározó hazai érdek, melynek fontosságát senki sem vonhatja kétségbe.  

Az engedélyezési eljáráshoz (üzemeltetési) kapcsolódóan megjelenik az időbeli elhúzódás 
veszélye is. Ez esetben a kockázat kezelési módja a cselekvési ütemterv időbeli tartalékokkal 
számoló körültekintő összeállításában rejlik.  

A szolgalmi jog alapítására vonatkozó előkészületek már jelenleg is folynak. A szolgalmi jog 
alapítása azonban nem érinti az ingatlantulajdonosokat olyan mértékben, mely 
magánszférájukat sértené, vagy jogaik gyakorlásában korlátozna.. 

A kivitelezői csődhelyzet bekövetkezésének valószínűsége minimalizálható a közbeszerzési 
eljárás során referenciák és megfelelő biztosítékok bekérésével. Továbbá a kivitelezővel 
kötendő szerződésnek tartalmaznia kell a garanciális jogok érvényesítésének finanszírozási 
kérdését (pénzvisszatartás, keretösszeg elkülönítés). 

Társadalmi kockázatok: 

A csatornahálózat és a telep megvalósulása pedig az érintett önkormányzat és a település 
lakosságának is érdekében áll, továbbá a megvalósítás módjának tekintetében az előkészítés 
keretein belül sor került a lakosság és a civil szervezetek megfelelő tájékoztatására.  

Az üzemeltetési időszakban pedig a rákötési hajlandóság növelése érdekében az érintett 
Önkormányzatnak kell intézkedési tervet kidolgozni, valamint szükségessé válik majd a 
talajterhelési díj bevezetése is.  

Környezeti kockázati tényezők: 

A beruházás során kedvezőtlen környezeti hatások (pl.: növényzet károsodása, állatvilág 
zavarása, munkagépek zajhatása, szállítójárművek zaj- és tömörítő hatása). Ezek azonban 
rövid ideig tartanak és hatásuk és hatásterületük további beavatkozásokkal (szállítási 
útvonalak optimalizálása, terület-igénybevételi terv készítése) minimalizálható.  

A kivitelezés következtében fellépő környezeti havária-eseményre pedig a kivitelezés 
megkezdését megelőzően elkészítendő haváritervvel fel lehet készülni. 
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Amennyiben az üzemelés során az esetleges technológiai problémák fellépésének 
következtében a környezeti elemek terhelésének csökkenése kisebb a vártnál, akkor 
környezetvédelmi felülvizsgálatot és az abban javasolt technológiai módosításokat 
átalakítások kell elvégezni. 

Pénzügyi-gazdasági kockázatok: 

A támogatás elmaradásának kockázata (finanszírozási kockázat): az egyik legnagyobb 
kockázat a beruházás szempontjából, mivel önerőből ezek az egyértelműen pozitív 
környezeti, társadalmi hatással bíró munkálatok megvalósítására az Önkormányzatnak 
nincsen elegendő forrása. Figyelembe véve azt, hogy a 2000 LE alatti kistelepülések  
szennyvízelvezetését és kezelését meg kell oldani, és Európai Uniós elvárás is, ezért a 
kockázat bekövetkezésének valószínűsége csekély minősítést kapott, hatását viszont 
meghatározóra becsüljük, tekintettel arra, hogy a projekt e nélkül nem valósulhat meg. 

A költségvetés tervezése során előfordulhat, hogy a Projektgazda nem számol az esetleges 
inflációval, nem elég alapos az árajánlatok beszerzése során, vagy nem számol az esetleges 
felmerülő egyéb költségekkel. Jelen projekt előkészítése során a projekt-előkészítésében 
résztvevők mindezekre tekintettel volt, és költségvetését biztonságos, az esetlegesen 
felmerülő problémák figyelembevételével alakította ki.  

A tervezett költségek alulbecslésénél az Önkormányzatnak vállalnia kell a többletköltségek 
finanszírozását. 

A saját erő hiányának bekövetkezési valószínűsége minimális, mivel a saját erő kellő 
körültekintéssel került meghatározásra, valamint az Önkormányzat is felmérte lehetséges 
pénzügyi erőforrásait a Társulaton keresztül, melyet a banki hiteligérvény is megerősít. 

A projekt megvalósításának fázisában a Projekt menedzsment szervezetnek, az 
Önkormányzatnak és a PR szervezetnek hatékonyabbá kell tennie a rákötések ösztönzését a 
talajterhelési díj bevezetésével és átfogó információs és beléptetési akciók szervezésével. 

Az üzemeltetés ideje alatt pedig az Önkormányzat feladata a díjfizetési hajlandóság növelése. 

A fenntartás során pénzügyi problémák adódhatnak, azonban ennek bekövetkezés csekély, 
hiszen erre vonatkozóan a fenntartási és üzemeltetési költségek minden tényezőt figyelembe 
véve kerültek kialakításra. 

Intézményi kockázatok: 

Az intézményi kockázatok közé sorolt szakértelem-hiány (nem megfelelő 
projektmenedzsment) a korábban kifejtettek szerint megfelelő közbeszerzési/beszerzési 
eljárással (referenciakérés, biztosítékok) és rendszeres egyezetésekkel minimálisra 
csökkenthető. 

Konfliktushelyzettel az érintettek között nem igazán kell számolni, hiszen az érintettekkel az 
előkészítés során a szükséges egyeztetések megtörténték. 

A nem megfelelő kommunikációból eredő problémák (időbeli csúszás), esetleges 
konfliktushelyzetek megfelelő belső kommunikációval tovább minimalizálhatók. 
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A belső kommunikáció hatékonyságának növelésére a következő módszereket, eszközöket 
alkalmazza a szervezet: 

 Rendszeres értekezletek (min. havonként) 

 Belső jelentések készítése (projekt kontroll is támogató projekt helyzetjelentés) 

 Emlékeztetők készítése 

 E-mail, telefon, fax 

 

Győr, 2012. 04. 27. 

 

 

 

 
Dr. Major Veronika  

ügyvezető igazgató 

Mester Ákos 

projektvezető 
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9. MELLÉKLETEK 

Mellékletszám: Megnevezése: 

1. Felhasznált dokumentumok jegyzéke 

2-1. Projektgazda szervezeti ábrája, polgármester önéletrajza 

2-2. Projektmenedzsment szervezet szervezeti ábrája 

3-1. Projektterület domborzati térképe 

3-2. Projektterület vízrajzi térképe 

3-3. Magas talajvízállású területek érintettségére vonatkozó tervezői nyilatkozat 

3-4. NATURA 2000-es területek elhelyezkedése 

3-5. Projekttel érintett település áttekintő helyszínrajza 

5-1. Szomszédos, 2000 LE alatti kistelepülések nyilatkozatai 

5-2.  
„A” változat 

Műszaki rajzok, költségbecslés 

5-3. 
„B” változat 

Műszaki rajzok, gépkönyv, költségbecslés 

5-4. 
„C” változat  

Műszaki rajzok, költségbecslés 
 


