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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Megkezdődött Közép Európa legnagyobb környezetvédelmi beruházása a 
Központi Szennyvíztisztító Telep építése. 
 
A beruházás megvalósulásához szükséges a Környezetvédelmi Engedély (1. sz. 
melléklet) megadásához kikérték a Képviselő-testületünk véleményét (2. sz. 
melléklet) melyet megküldtünk az eljáró illetékes környezetvédelmi 
felügyelőségnek. 
 
A beruházás jelenlegi állásáról és a Képviselő-testületünk határozataiban 
foglaltak megvalósulásáról kértünk tájékoztatást a Fővárosi Önkormányzat 
Közmű Ügyosztálytól (3. sz. melléklet válasz levél) illetve a beruházás 
környezetvédelmi ellenőrzését ellátó illetékes környezetvédelmi 
felügyelőségtől (4. sz. melléklet válasz levél) és a kivitelezésért felelős 
ALTERRA Groupe Colas  cég főmérnökétől. (5. sz. melléklet válasz levél). 
 
A beérkezett válaszok alapján az alábbiak állapíthatók meg: 
 
1. A Közép- Duna - Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség  
 
A Közép- Duna - Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség levélben tájékoztatta az Önkormányzatunkat, hogy a hatáskörébe 
tartozó Képviselő- testületi határozatokat az engedélyezési és kiviteli tervek 
során a beruházást végző konzorciummal egyeztetve érvényesítette. 
A beruházás során ellenőrizte a felporzás megelőzését. Javasolta 
önkormányzatunknak a beruházóval és a kivitelezővel az adott téma további  
egyeztetését. 
 
2. ALTERRA Groupe Colas  
 
A cég levelében tájékoztatta önkormányzatunkat az alábbiakról: 
 
Környezetvédelem 
 
A Vízjogi Létesítési Engedélyben és a kiadott építési engedélyben vették 
figyelembe a hatóságok az előzetes engedélyekben, illetve a környezetvédelmi 
engedélyben foglaltakat. Az engedélyben foglaltaktól a telep kivitelezése során 
sem térnek el. A környezetterhelést okozó bűzhatás kiküszöbölésére (telken 
belüli védőtávolság biztosítása érdekében) a műtárgyak fedetten lesznek 
kialakítva. Zöldfelület aránya nagyobb lesz az előírtnál. Az építkezéssel 
kapcsolatban a kivitelezőhöz lakossági panasz nem érkezett. Havária nem 
fordult elő az építkezés során. Az alapozáskor talált szennyezett talaj 
deponálásra került, további ártalmatlanításról a szakértői vizsgálat alapján az  



illetékes környezetvédelmi felügyelőség dönt. A régi szennyvíziszap 
rekultivációja ezen projekt kertében nem a cég feladata. 
 
Építési munkálatok előrehaladási állapota 
 
Az építési munkálatok a Beruházó által meghatározott ütemterv szerint 
alakulnak. A régészeti munkák az összes műtárgy területén befejeződtek. A 
kombinált műtárgyakba 45000 m3 beton került beépítésre, a rothasztó tornyok, 
gravítációs sűrítök és a légkezelő gépház építkezése is elkezdődött. 
 
3. Fővárosi Önkormányzat Közmű Ügyosztály 
 
3. Fővárosi Önkormányzat Közmű Ügyosztály részletes tájékoztató anyagából 
(3. sz. melléklet) a kerületre vonatkozó előírásokat az alábbiakban kivonatoltuk: 

XXI.  kerület i  Önkormányzat  e lő írásainak való  megfe le lés  
 
Budapest XXI. ker. – Csepel Önkormányzata 9/2004 (III.2) számon hozott 
rendeletet, melynek témája: a Budapest XXI. ker – Csepel Városrendezési és 
Építési Szabályzatáról szóló, a többször módosított 6/2002. (III.26) Ktsz. 
rendelet módosítása. 
Ezen rendelet (2) pontja (A KV-SZK-XXI-SZT övezet, Csepel 
Szennyvízkezelési terület szabályozási határértékei) vonatkozik a projekt 
megvalósítására. 
Az itt felsorolt pontoknak teljes mértékben megfelel a megvalósítás: 

a) Az övezetben a telek tovább nem osztható. 
b) Olyan szennyvíztisztítási technológia helyezhető el a területen, 

amelynek környezeti határérték felett terhelő hatása a telep 
telekhatárán nem lép túl, a szomszédos területhasználatot nem 
korlátozza és ezt környezeti hatásvizsgálat igazolja. 

c) A felszínt mértékadó árvízszint + 1,3 m biztonsági szintre kell 
feltölteni. 

d) A 16 méternél magasabb építményeket a CSSZT-XXI-06 szabályozási 
tervlapon „szennyvíztisztító műtárgyak építési helyének határvonala” 
–val jelölt területen belül lehet elhelyezni. 

e) A CSSZT-XXI-06 szabályozási tervlapon „nem technológiai épületek 
építési helyének határvonala”-val jelölt területen belül legfeljebb 16 m 
magas építmények helyezhetőek el. 

f) Tereprendezés, építés megkezdése előtt az övezet teljes területén fel 
kell tárni az esetleges felszín alatti szennyeződéseket és a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározottak szerint kell mentesíteni. 

h) A víztisztító műtárgyak részére kijelölt építési helyen belül a 
technológiai műtárgyak teljesen fedettek, legalább 70%-ban zöldtetős 
kialakításúak legyenek. 



i) Más létesítményeket épületszerű megjelenéssel kell kialakítani. 
k) Az övezeten belül területén öntözőrendszer kiépítésével kell 

biztosítani a növények folyamatos vízellátását. 
 
A Vállalkozó előzetes, de még el nem fogadott tervei alapján a következő 
követelmények még egyeztetés alatt állnak Megbízóval és Eljáróval: 

a) Az övezet a burkolt felületeire hulló csapadékvizek is a 
szennyvízcsatorna hálózatra vezetendők. 

b) Zöldtető kialakításának követelményei: 
  0,5 méter földfeltöltés, 
  ezen belül a felső 30 cm humusz legyen, 
  öntözőrendszer kerüljön beépítésre. 

 
A beruházás jelenlegi állapota a 3. sz. mellékletben részletes bemutatásra került. 
 
 
4. Enviroduna Kft.  
 
 
Kiegészítő tájékoztatást kértünk az Enviroduna Kft-től a beruházással 
kapcsolatos Képviselő-testületi határozatok megvalósulásáról, (6. sz. melléklet) 
az alábbiakban levelükből kivonatoltuk: 
 
A projekttel kapcsolatos kerületi önkormányzati határozatokban foglaltak 
teljesülésével összefüggésben határozatonként és pontonként adható rövid 
válaszok a következők: 
 
2001. március 28-i képviselő-testületi ülés:      181/2001.(III.28.) Kt. Határozat 

 
1. Visszavont határozatok felsorolása (nem igényel választ) 
2. Megerősített határozatok felsorolása (lásd alább) 
3. A szennyvíztisztító telep építészeti megjelenése a műtárgyak zöld 

tetővel való ellátása eredményeképp nem ipartelepi megjelenésű. 
4. A minél tömörebb megjelenést az épülő műtárgyak többszintes 

kialakítása biztosítja. 
5. Építészeti ötletpályázatot hallgatók számára írt ki a Főváros. A 

pályázat egyes eredményeinek beépítése a tervekbe folyamatban van. 
(Pl.: a tereprendezés, kertészeti tervezés során) 

6. A területen zárt rendszerű szennyvíztisztítás valósul meg, fedett, zárt 
műtárgyakban. A nagy összefüggő tetejű műtárgyak zöldtetővel 
lesznek borítva. 

7. A szennyvíztisztító telepre veszélyes hulladék beszállítása, kezelése 
nem fog történni, ezért veszélyes hulladékok kezelésére alkalmas 
technológia, és/vagy műtárgy a területen nem épül. 

8. A rácsszemét, a homokfogó üledék, az elő- és utóülepítők 
szennyvíziszapjának kezelése a telepen meg fog felelni az EU 
előírásainak. Az iszapkezelésből és az egyéb elszállítandó hulladék-



anyagokból elszállítandó mennyiség a jogerős vízjogi létesítési 
engedély szerint meghaladja a határozatukban rögzített 100 t/nap 
mennyiséget (cca. 210 t/nap). 

9. A szennyvíztisztító iszapja folyamatosan (munkanapokon, napi 2 
műszakban) kerül kiszállításra a telepről. Havária tároló a jogerős 
vízjogi létesítési engedély szerint a tisztítótelepen nem létesül. 

10. Az EU támogatási kérelem keretfeltételeinek megfogalmazása során, 
a tender kiírás összeállítását megelőzően, az elvi vízjogi engedélyes 
tervek kidolgozásakor és a Kohéziós Alap pályázati kérelem 
megalapozásához készített részletes környezeti hatástanulmány 
kidolgozásakor a Főváros elvégeztette a terjedésszámítással 
kiegészített levegőminőségi elemzéseket. 

11. A felsorolt követelmények betartásának nyomon követésére a 
Főváros a Csepeli Önkormányzat részére az előkészítési, az 
engedélyeztetési, a tervezési és a közbeszerzési időszakban is 
biztosított lehetőséget. 

 
A rendkívüli képviselő-testületi ülés nyilatkozatai a tervezési, 
előkészítési, KA pályázati és tenderezési szakaszokban, illetve a 
hatósági eljárások során figyelembe lettek véve. 

 
 
1999. december 14-i képviselő testületi ülés: 628/2/1999.(XII.14.) Kt. 
Határozat: 
 

A Fővárosi Szabályozási Keretterv a határozatban rögzített területet 
(„C”) kötötte le szennyvíztisztító telep céljára. 

 
 
1999. december 14-i képviselő testületi ülés: 628/3/1999.(XII.14.) Kt. 
Határozat:  
 

Az „A” terület felhasználásával kapcsolatos egyeztetések megtörténtek 
 
 
1999. december 14-i képviselő testületi ülés:  628/4/1999.(XII.14.) Kt. 
Határozat: 
 

A Fővárosi Önkormányzat és Csepel Önkormányzata megállapodott a 
kerület infrastrukturális fejlesztésében. 

 
 
1998. március 24-i képviselő testületi ülés:      187/1998.(III.24.) Kt. Határozat: 
 



• A határozatnak megfelelően a „C” helyszín kijelölése történt 
meg, kizárólag zárt technológia alkalmazásával. Az „A” területet 
a Főváros felszabadította.  

• A megvalósítás alatt álló szennyvíztisztító, mind az iszapkezelés, 
mind a beruházás technikai, technológiai kérdései a jelenleg 
legbiztonságosabb, legkorszerűbb színvonalon kerülnek 
megvalósításra. 

 
 
1996. június 7-i képviselő testületi ülés:  260/1996.(VI. .) Kt. Határozat: 
 

A határozatnak megfelelően „korszerű, zártrendszerű technológia” 
kerül megvalósításra. 

 
 
Összességében megjegyzendő, hogy a Szennyvíztisztító teleppel kapcsolatos 
környezetvédelmi, elvi vízjogi, vízjogi létesítési és építési létesítési engedélyeket 
az érintett hatóságok a kerület szakhatósági állásfoglalásai, az érvényes 
Részletes Rendezési és Szabályozási tervek figyelembevételével adták ki. 
 
 
Kérem a tájékoztatás szíves elfogadását! 
 
 
 
Budapest, 2007. VIII. 31. 
 
 
 
        Orosz Ferenc  

alpolgármester 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



3.sz. melléklet 
Téma: Összefoglaló a Budapesti Központi 

Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó 
Létesítményei projekt helyzetéről 

Iktatószám:  

 

I. Általános projektadatok 

A projekt  adata i  
Projekt megnevezése: Budapesti Központi Szennyvíztisztító 

Telep és Kapcsolódó Létesítményei 
Projektszám: 2004/HU/16/C/PE/001 
Bizottsági Határozat aláírásának 
dátuma: 

2004. december 17. 

A projekt pénzügyi zárásának 
véghatárideje: 

2010. december 31. 

A teljes támogatható költség: 428.710.000 EUR 
Támogatási arányok:       EU 

                                  
Költségvetés 

                                  
Önkormányzat 

65 % 
20 % 
15 % 

Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Közreműködő szervezet Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság 
Beruház (Kedvezményezett)  Budapest Főváros Önkormányzata 

Közmű Ügyosztály 
PIU (Projekt Végrehajtó Szervezet, 
„Eljáró”) 

Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. 

 

EIB h i te l szerződés  adata i  
Finanszírozási szerződés 
megnevezése 

BUDAPESTI KÖZPONTI 
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ ÜZEM 
(MAGYARORSZÁG) - B 

Hitelnyújtó Európai Beruházási Bank 
Hitelfelvevő Budapest Főváros Önkormányzata 
Finanszírozási szerződés 
aláírásának dátuma 

2005. július 18. 

A hitelfolyósítás véghatárideje: 2010. október 31. 
Finanszírozási szerződés (még nem volt) 



módosítása (ha volt) 
Hitel mértéke 100.000.000 EUR 

 

II. Az alprojektek ismertetése 

Budapest i  Központ i  Szennyvízt i szt í tó  Te lep  (WTP)  
Közbeszerzési események 

a) Részvételi szakasz 

Részvételi felhívás megjelenése: 2005. május 21. 
Részvételi jelentkezések beadása: 2005. június 24. 
Részvételi jelentkezésekről 
döntéshozatal, eredményhirdetés: 

2005. július 25. 

b) Ajánlattételi szakasz 

Ajánlattételi felhívás kiküldése: 2005. július 26. 
Alapajánlat beadási határideje: 2005. október 10. 
Végleges Ajánlat benyújtásának 
határideje: 

2005. december 1. 

Eredményhirdetés: 2005. december 15. 
Szerződéskötés: 2005. december 30. 
Munkaterület átadás: 2006. február 9. 

 
Az eljárás nyertese a Csepel 2005 FH Konzorcium, 249.157.447 EUR + ÁFA 
szerződéses árral. 
 

Tervezés-kivitelezés 
2006. február 9-én megtörtént a munkaterület átadása. 
Régészeti munkák - 2006. június 1-jén elkezdődtek az előkészítő földmunkák és 
lőszermentesítés, és felvonultak a BTM régészei. Szeptemberre a terület régészeti 
feltárása kb. 50%-ban elkészült. 
2006. június 12-én a telep tervező-kivitelező konzorcium benyújtotta a vízjogi 
létesítési engedélyezési terveket a Mérnök és Megbízó részére felülvizsgálatra. A 
Mérnök és Megbízó által jóváhagyott vízjogi létesítési engedélyezési terveket a 
vállalkozó 2006. augusztus 15-én nyújtotta be a hatósághoz jóváhagyásra.  
Az építési engedélyezési terveket 2006. szeptember 12-én nyújtotta be a vállalkozó 
a hatósághoz jóváhagyásra. 
A résfal építési munkáira vonatkozóan a Munkakezdési Engedély 2006. 
szeptember 21-én kiadásra került, majd ezt követően október hónapban elkészült 
az egyesített műtárgy munkagödrének vízvédelme, agyagbetonos résfalazással. 
A vízjogi létesítési engedélyt és az építési engedélyt 2006. december 6-án adták ki 
a hatóságok. Az engedélyek jogerőre emelkedése után megkezdődött az egyesített 
műtárgy építésének előkészítése, majd építése.  



Az egyesített műtárgy területén még 2006 decemberében elkészültek a 
földmunkák, a műtárgy munkába vett szakaszain az ágyazat készítés, a 
szerelőbeton és az alaplemez vasszerelése. December 21-én a keleti oldalon 
megkezdődött az alaplemez betonozása. 
Az egyesített műtárgy kiviteli terveit a CSEPEL 2005 FH Konzorcium 2006 
novembere óta folyamatosan, a tervezett építési ütemezésnek megfelelően, 
szakaszosan szállítja. Ezeket a Mérnök ellenőrzi, véleményezi és a Megbízó és az 
Eljáró egyetértése mellett, jóváhagyja. Az építési kiviteli tervek szakaszos 
szállítása jelenleg is zajlik. 
A kivitelezés az egyesített műtárgy területén jelenleg is folyamatban van:  
A keleti oldalon elkészültek a labirint medencék, azok födémjei, épülnek az 
utóülepítő medencék végfalai, valamint az eleveniszapos medencék főfalai.  
A nyugati oldalon elkészültek a labirint medencék falai, készül a födémszerkezet. 
Az eleveniszapos medencékben itt a terelőfalak és a főfalak építése van soron. 
Az egyesített műtárgy középső részén a mechanikai előkezelő egységben az alsó 
szint elkészült, jelenleg az előülepítő medencék és a homokfogó medencék 
kialakítása folyik. 
Egyéb műtárgyak vonatkozásában előkészítő földmunkák folynak (rothasztó-
pasztörizáló, gravitációs sűrítők, levegőkezelő épület területén) 
A régészeti feltárás 2006. évben nem fejeződött be, nagyszámú és rendkívül 
értékes leletanyag került feltárásra. A még feltáratlan területekre 2007-ben új 
szerződést kellett kötni a BTM-mel. 
Május 31-ig befejeződött a régészeti feltárás a rothasztó-pasztörizáló műtárgy és a 
sűrítők területén. 
 
 
 
 
 
 

 

 1. ábra Kombinált műtárgy, keleti oldal, áttekintő kép 

 

  2. ábra Kombinált műtárgy, nyugati oldal 

 

 
 
 
 
 
 
 



PR tanácsadó  (PRC)  
Közbeszerzési események: 

 
Ajánlati felhívás megjelenése: 2005. június 8. 
Ajánlatok beadása: 2005. augusztus 1. 
Eredményhirdetés: 2005. szeptember 28. 
Szerződéskötés: 2006. január 16. 

 
Az eljárás nyertese a Café PR Kft. és Café Reklám Kft. közös ajánlattevők ajánlata 
lett 1.693.908 EUR + ÁFA ajánlati árral.  
 

Szerződés megvalósítása 

• A PR konzulens 2006. január 27-i szennyvíztisztító telep üzemeltetési 
szerződés aláírási ceremónián megkezdte tevékenységét az esemény 
megrendezésével.  

• A Víz Világnapja rendezvénysorozat 2006 március 22-26. között került 
megrendezésre a Kossuth téren. Ezen eseménnyel hivatalosan is 
bemutatkozott az ÉLŐDUNA projekt a fővárosi lakosok előtt. A rendezvény 
keretein belül került bemutatásra a Duna élővilága - szemléltetve ezzel is a 
vízminőség és a környezettudatos magatartás fontosságát, előmozdítva a 
projekt minél jobb elfogadottságát.  

• 2006. április 27-i szennyvíztisztító telepi alapkőletételi ünnepséget a PR-
tanácsadó szervezte meg. 

• Projektindító Lakossági és Szakértői Kutatási Jelentést, Tudatformáló 
Stratégia és Akciótervet dolgozott ki a PR-konzulens. 

• Elérhetővé vált az ÉLŐDUNA honlap (www.eloduna.hu). 

• Megújításra került a Tiszta Lap hírlevél, melyen már az új arculati elemek 
jelennek meg. 

• Médiapartneri együttműködés kialakítására került sor az Info és Klub 
rádiókkal, gazdasági napilapokkal. 

• Elkészültek az ÉLŐDUNA arculati elemek: sajtó háttérfal, prezentációs 
háttér, zászló, CD borító, kitűző, stb.  

• A folyamatban lévő kivitelezések helyszínén (WTP, RXS, PS, DAM) projekt 
táblák tervezése, kihelyezése történt meg, 

• Folyamatos sajtófigyelés és szükséges helyreigazítás zajlik. 

• Sajtóesemények szervezése a kivitelezések (WTP, RXS) előrehaladásáról 
folyamatosan történik. 

• A Café PR szervezésében, az FPH Közmű Ügyosztály jóváhagyásával június 
utolsó hétvégéjén megkezdődött az „ÉLőDuna hétvége” sajtó és lakossági 
kampány.  



• A web oldal frissítése folyamatos. 

• Elkészült az első monitoring kutatás, eredményeiről szakmai bemutató 
keretében értesültünk. Az eredmények alapján aktualizált kommunikációs 
stratégia bemutatására a közeljövőben kerül sor.  

• 2007. június 26-án a Budapesti Történeti Múzeum szervezésében, a Csepelen 
végzett ásatások eredményeként előkerült legfontosabb leletek bemutatójára 
került sor Aquincumban. 

 

Mérnök –  mű szaki  e l l enőr  (SVC) 
Közbeszerzési események: 

Első eljárás: 
Ajánlati felhívás megjelenése: 2005. július 13. 
Ajánlatok beadása: 2005. szeptember 1. 
Eredményhirdetés: 2005. október 28. 
Szerződéskötés: eredménytelen eljárás, az eljárás 

megismétlésre kerül. 
 
A Bíráló Bizottság javaslata és a Főváros Közbeszerzési Bizottságának döntése 
értelmében az eljárás eredménytelen volt, mindkét ajánlattevő ajánlatát 
érvénytelennek kellett nyilvánítani. 
Második eljárás: 

Újbóli meghirdetés:  2005. december 9. 
Konzultáció: 2006. január 16. 
Ajánlatok beadása: 2006. február 2. 
Eredményhirdetés: 2006. március 6. 
Szerződéskötés: 2006. április 17.  

Az eljárás nyertese a Csepel 2006 Mérnök Konzorcium lett 3.740.000 EUR + ÁFA 
ajánlati árral. 
 
5.2 A szerződés megvalósítása 

• Munkakezdő és kockázatelemző jelentések készítése. 

• Az NFÜ 2006. július 27-re ún. „Mérnök állománygyűlést” szervezett, mely 
értekezlet során a Mérnök szervezet bemutatta addigra felvonultatott 
munkatársait, szervezeti felépítését, az egyes kollégák feladatait, valamint 
ismertette szerződése végrehajtására vonatkozó már megvalósított, illetve 
még megvalósításra váró intézkedéseit. 

• A WTP alprojekt építési engedélyezési terveinek felülvizsgálata  

• 2006. augusztus 2-án a Mérnök átadta a munkaterületet az RXS 
folyókeresztezések alprojekt kivitelezőjének. 

• 2006. augusztus 18-án átadta a Mérnök a munkaterületet a PS 
szivattyútelepek alprojekt kivitelezőjének.  



• A Mérnök Konzorcium 2006. augusztus 31-én benyújtotta 1. negyedéves 
teljesítéséről készített beszámolóját. 

• 2006 októberében benyújtásra kerültek  
o a Mérnök által készített ütemterv; 
o Mérnök Minőségbiztosítási Terve; 
o Mérnök az ISO 10005 projekt-specifikus minőségirányítási 

rendszerének megbízói oldal rendszeréhez történő illesztésére 
vonatkozó anyaga.  

• A Mérnök a PS és a WTP alprojektek alprojekt-menedzsere személyében 
cserét jelentett be. (2006. 12. hó) 

• A Megbízó, az Eljáró és a Mérnök is felülvizsgálta az elkészült építési és 
vasalási terveket a WTP alprojekt esetében melyek elfogadásra kerültek. 
(2007. 02 hó) 

• A Mérnök átvette a DAM szerződést és az ahhoz kapcsolódó 
dokumentációkat. (2007. 02. hó) 

• 2007. április 11.-én a Közmű Ügyosztály vezetésével, az Enviroduna és az 
IC részvételével lefolytatásra került a Mérnök auditja (’beszállítói audit’). 

• Mérnök 2007.áprilisára befejezte (a kelenföldi parti szakasz és a csepeli 
parti szakasz kivételével) az RXS alprojekt kiviteli terveinek jóváhagyását. 

• Mérnök 2007 májusban befejezte a PS Albertfalvai szivattyútelep kiviteli 
terveinek jóváhagyását (a géptípusok kivételével) és folyamatosan történik 
a Ferencvárosi Szivattyútelep kiviteli terveinek jóváhagyása is.   

• Mérnök 4 db negyedéves és 14 db havi jelentést készített, melyből a 2007. 
május és június havi jelentések kivételével már mindegyik elfogadásra 
került. 

• 2007. június 15-én a Csepel 2006 Mérnök Konzorcium személyi változást 
jelentett be, mely szerint Dr. Réczey Gusztáv úr lett az új Projektvezető 
Mérnök.  

 

Szivat tyúte lepek  (PS)  
Közbeszerzési események: 

 
Ajánlati felhívás megjelenése: 2006. január 18. 
Konzultáció: 2006. február 23. 
Ajánlatok beadása: 2006. március 16. 
Eredményhirdetés: 2006. május 29. 
Szerződéskötés: 2006. július 27. 
Munkaterület átadás: 2006. augusztus 18. 



Az eljárás nyertese az Alterra Építőipari Kft. lett 15.082.144 EUR + ÁFA ajánlati 
árral. 
 

Kivitelezés: 
Az alprojekt 3 szivattyútelep átépítésére, kapacitásbővítésére terjed ki.  
2006. augusztus 18-án a munkaterület átadáson kiadásra került a Munkakezdési 
Engedély. 
1.) Az 2006-ban az Albertfalva – Kelenföld közötti nyomócső építés előre 
sorolását az indokolta, hogy a jelen projekthez kapcsolódó közműépítés 
összehangoltan folyjon az Önkormányzat által végzett Budafoki út - Hunyadi J. úti 
útfelújítással. November közepére befejeződött az összesen 2658 fm DN 400mm 
nyomóvezeték fektetése és nyomvonal-helyreállítás is megtörtént. A 
Szivattyútelep átépítése 2007. év végéig készül el, a kiviteli tervek jóváhagyása 
döntően már megtörtént. 
2.) A Kelenföldi Szivattyútelepnél az ütemtervben 2006. évre csak a felvonulás 
elkészítése, valamint a tervezett gépház helyének szanálása (volt műhely épület 
elbontása) szerepelt. Mindkét munka december közepére elkészült. 2007. év első 
felében a kiviteli tervek készülnek. 
 
3.) A Ferencvárosi Szivattyútelepen 2006 évben munkavégzés nem történt. A 
kiviteli tervek ütemezetten készülnek, a résfal építés tervei már jóváhagyásra 
kerültek és a gépház résfalas körülhatárolása kb. 20 m mélységig 2007. májusra 
elkészült. A kivitelezés 2008 évre is áthúzódik. 

 

Folyókeresztezések  (RXS)  
Közbeszerzési események: 

 
Ajánlati felhívás megjelenése: 2006. január 20. 
Konzultáció: 2006. február 24. 
Ajánlatok beadása: 2006. április 6. 
Eredményhirdetés: 2006. május 29. 
Szerződéskötés: 2006. június 21. 
Munkaterület átadás: 2006. augusztus 2. 

Az eljárás nyertese az Alterra Építőipari Kft. lett 11.981.149  EUR + ÁFA ajánlati 
árral. 
 

Kivitelezés: 
2006. augusztus 2-án az építési napló felfektetése és a helyszín bejárása 
megtörtént, a kivitelezés a kiviteli tervek jóváhagyását követően októberben 
kezdődött el. A munkavégzés két térségre terjed ki:  
1.) A kelenföldi iker nyomócső építése, a budai szennyvizek átvezetésére. A 
kiviteli tervek szakaszos jóváhagyása mellett 2006. október és 2007. április között 
elkészült a Duna alatti sajtoláshoz a 25 m mély indító, majd a fogadó akna. A 



sajtolás május elején kezdődött. Eddig elkészült a Duna alatt az első DN1400mm 
vezeték. Ezt követően indul ugyanitt a második DN1400mmm cső sajtolása. 
 
 

              3. ábra: Duna alatti csősajtolás 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.) A ferencvárosi iker nyomócső a pesti szennyvizek átvezetésére. A munkák 
2007 elején kezdődtek. A Soroksári Duna-ág két oldalán befejezéshez közeledik az 
indító és a fogadó akna. A nyomócsőpár hosszabb szakaszon nyílt fektetéssel épül 
tovább a Ferencvárosi Szivattyútelepig. Ezen munkák is beindultak, elkészült a 
HÉV keresztezés, valamint közel 100 fm iker csőpár a VITUKI területén.   
 

Budai  Duna  part i  főgyű j tő  (BMC) 
Tervezés 

2005. július 4-én a projekt Irányító Bizottsága döntést hozott az új, módosított 
nyomvonal elfogadását illetően. Az új változat a főgyűjtő alsó-, illetve helyenként 
felső rakpart alatti vezetését és a rakpartnak a Margit-híd környéki korrekcióját 
jelenti, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítással. Az IB ülésen elfogadott 
koncepciót a Fővárosi Közgyűlés 2005. szeptember 1-jei ülésén tárgyalta és 
fogadta el.  
2006. január 4-én a Tervező benyújtotta a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőséghez a tárgyi alprojekt elvi vízjogi engedély-kérelmét és a 
tervdokumentációt. A Hamzsabégi út - Zsigmond tér közötti szakasz elvi vízjogi 
létesítési engedélyét 2006. június 23-án, a módosítását 2006. december 15-én, míg 
a folyamatos munkavégzés lehetőségét biztosító I. ütem a Hamzsabégi út - 
Műegyetem rakpart közötti szakasz vízjogi létesítési engedélyét 2006. december 
12-én adta ki a hatóság.  
 

Közbeszerzési események 
Az Ajánlati Dokumentációt a Főváros Közbeszerzési Bizottsága 2006. június 29-i 
rendkívüli ülésén hagyta jóvá. 
 



Első eljárás: 
Ajánlati felhívás megjelenése: 2006. július 29. 
Konzultáció: 2006. szeptember 11. 
Ajánlatok beadása: 2006. október 12. 
Eredményhirdetés (tervezett): 2006. november 27. 
Szerződéskötés (tervezett): 2006. december 12. 

 Az eljárás eredménytelen volt. 
Második eljárás: 

Újbóli meghirdetés:  2007. január 26. 
Ajánlatok beadása: 2007. március 1. 
Eredményhirdetés: 2007. április 29. 
Szerződéskötés: 2007. május 17-i döntésével a KDB 

megtiltotta a szerződéskötést.  
Hiánypótlásra való felszólítás: 2007. június 18. 
Új döntési javaslat elkészülte: 2007. június 20. 
Eredményhirdetés: 2007. június 28. 

Az eljárás nyertese a STRABAG Zrt. 34.707.193 EUR + ÁFA ajánlati árral. 
A szerződéskötés 2007. július 25-én megtörtént. 
 

Árvízvéde lmi  mű  (DAM) 
Engedélyezés 

A vízjogi létesítési engedély 2006. március 28-án kiadásra került. 
Közbeszerzési események 

Az ajánlati dokumentáció minőségbiztosítása május hónapban kezdődött el, a 
dokumentációt a Főváros Közbeszerzési Bizottsága 2006. szeptember 6-i ülésén 
tárgyalta és hagyta jóvá. 

Ajánlati felhívás megjelenése: 2006. szeptember 22. 
Konzultáció: 2006. október 24. 
Ajánlatok beadása: 2006. november 16. 
Eredményhirdetés: 2007. január 15. 
Szerződéskötés: 2007. február 05. 
Munkaterület átadása: 2007. március 19. 

 
Az eljárás nyertese az Alterra Építőipari Kft. lett 1.149.553,62 EUR + ÁFA 
ajánlati árral. 
Az árvízvédelmi töltés földmunkája befejeződött. (Töltésépítés és a töltést lezáró 
burkolat miatt szükséges háttérfeltöltés földmunkái.) A földmű konszolidációja 
után kerülhet sor a töltés-záró burkolat megépítésére. 

 



 
      1. ábra Árvízvédelmi mű 



Csatlakozó út (ROA) 
Engedélyezés 

Csatlakozó út útépítési engedélyének 
kiadása: 

2006. június 7. 

A csatlakozó út közúti hídjának 
építési engedélyének kiadása: 

2006. július 12. 

A HÉV-hídra vonatkozó építési 
engedély kiadása: 

2006. július 17. 

Vízjogi létesítési engedély kiadása 
(ívóvíz nyomóvezeték kiváltás): 

2007. július 20. 

Vízjogi létesítési engedély kiadása 
(csapadékvíz csatornázás): 

2007. április 11. 

 
A csatlakozó út közúti hídjának építési engedélyében a hatóság további 
kötelezettségként fogalmazta meg a csapadékvíz csatornázás vízjogi létesítési 
engedélyezési dokumentációjának elkészítését. A feladat elvégzésére a tervezői 
szerződést módosítani kellett. 

Közbeszerzési események 
A közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges Ajánlati felhívás és az 
ajánlattételi Dokumentáció véglegesítése folyamatban van.  
A Kbt. -ben meghatározott közbeszerzési események még nem kezdődtek el. 
 

Komposzt te lep  l é tes í tése  Csér i  t e lepen  (CMP)  
Engedélyezés. 

A hatóság 2006. augusztus 14-én kiadta a komposztáló telep környezetvédelmi 
engedélyét. 
 

Közbeszerzési események 
A komposztáló telep előkészítő tervezési munkáit, valamint a tervezés-
kivitelezésére vonatkozó ajánlati dokumentáció összeállítását végző tervezőnek, 
továbbá a közbeszerzési eljárást lebonyolító szakértőnek a kiválasztásához 
szükséges közbeszerzési ajánlati dokumentációt a Főváros Közbeszerzési 
Bizottsága 2006. december 13-i ülésén tárgyalta és hagyta jóvá. 

Ajánlati felhívás megjelenése: 2006. december 23. 
Konzultáció: 2007. január 29.  
Ajánlatok beadása: 2007. február 22. 
Eredményhirdetés : 2007. március 10. 
Szerződéskötés : 2007. április 17. 

Az eljárás nyertese a Mélyépterv Kultúrmérnöki Kft. lett 400.000 EUR + Áfa 
ajánlati árral. 
A szerződés keretén belül eddig elkészült munkarészek: 



• tervezési alapadatok és közműadatok beszerzése, geodéziai felmérés, 
területismertető, geotechnikai vizsgálat, 

• előzetes szennyezés-felmérés a tervezési területen. 
 

További tervezési munkarészek: 

• elvi engedélyezési terv készítése, 

• rekultivációs terv készítése, 

• monitoring rendszer tervezése, 

• FIDIC „sárga” könyv szerinti tenderkiírás elkészítése. 
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium kezdeményezésére az iszap további 
hasznosítási lehetőségeinek feltárására vonatkozó tanulmány készítésére 
közbeszerzési eljárást kezdeményeztünk, mely feladat elvégzésére az eljárás 
nyertese a Mélyépterv Kultúrmérnöki Kft. lett 23.800.000 Ft + ÁFA ajánlati árral. 
A szerződés 2006. május 8-án került aláírásra. A tanulmányt a tervező 2007 
januárjában leszállította. 
A komposztálás akadályoztatása esetére tartalék iszap ártalmatlanítási feladatok 
vállalkozásba adásának előkészítése kezdődött el: munkaindító megbeszélés volt a 
Főváros és a Minisztérium részvételével, hogy a vízjogi és környezetvédelmi 
engedélyben is szereplő feladatok ütemezésre kerüljenek. 
 

Egyebek:  
 
A Projekt a 2005. februárjában jóváhagyott keretütemterv sarokpontjainak 
megfelelően halad, a megkötött szerződések biztosítják a határidőre való 
befejezést. 
A Projekt a Kohéziós Alap Határozatában rögzített költségkereten belül van, A 40 
millió Euró más magyarországi projekt támogatására került átcsoportosításra. A 
további kb. 40 millió euró megtakarításáról később születik döntés. 
Jelenleg befogadott vállalkozói követelés, az egyes szerződésekben költségtúllépés 
nincs. 

 

A XXI.  kerüle t i  Önkormányzat  e lő í rása inak va ló  megfe le lés  
 
Budapest XXI. ker. – Csepel Önkormányzata 9/2004 (III.2) számon hozott 
rendeletet, melynek témája: a Budapest XXI. ker – Csepel Városrendezési és 
Építési Szabályzatáról szóló, a többször módosított 6/2002. (III.26) Ktsz. rendelet 
módosítása. 
Ezen rendelet (2) pontja (A KV-SZK-XXI-SZT övezet, Csepel Szennyvízkezelési 
terület szabályozási határértékei) vonatkozik a projekt megvalósítására. 
Az itt felsorolt pontoknak teljes mértékben megfelel a megvalósítás: 

a) Az övezetben a telek tovább nem osztható. 



b) Olyan szennyvíztisztítási technológia helyezhető el a területen, amelynek 
környezet határérték felett terhelő hatása a telep telekhatárán nem lép túl, a 
szomszédos területhasználatot nem korlátozza és ezt környezeti 
hatásvizsgálat igazolja. 

A felszínt mértékadó árvízszint + 1,3 m biztonsági szintre kell feltölteni. 



j) A 16 méternél magasabb építményeket a CSSZT-XXI-06 szabályozási 
tervlapon „szennyvíztisztító műtárgyak építési helyének határvonala” –val 
jelölt területen belül lehet elhelyezni. 

k) A CSSZT-XXI-06 szabályozási tervlapon „nem technológiai épületek 
építési helyének határvonala”-val jelölt területen belül legfeljebb 16 m 
magas építmények helyezhetőek el. 

l) Tereprendezés, építés megkezdése előtt az övezet teljes területén fel kell 
tárni az esetleges felszín alatti szennyeződéseket és a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározottak szerint kell mentesíteni. 

h) A víztisztító műtárgyak részére kijelölt építési helyen belül a technológiai 
műtárgyak teljesen fedettek, legalább 70%-ban zöldtetős kialakításúak 
legyenek. 

i) Más létesítményeket épületszerű megjelenéssel kell kialakítani. 
k) Az övezeten belül területén öntözőrendszer kiépítésével kell biztosítani a 

növények folyamatos vízellátását. 
 
A Vállalkozó előzetes, de még el nem fogadott tervei alapján a következő 
követelmények még egyeztetés alatt állnak Megbízóval és Eljáróval: 

g) Az övezet a burkolt felületeire hulló csapadékvizek is a szennyvízcsatorna 
hálózatra vezetendők. 

j) Zöldtető kialakításának követelményei: 
    (i) 0,5 méter földfeltöltés, 
    (ii) ezen belül a felső 30 cm humusz legyen, 
    (iii) öntözőrendszer kerüljön beépítésre. 

 
 
 
 

 
 
 



 



 



 



6. sz. melléklet 
Feladó: Huszta András [huszta@enviroduna.hu] 
Küldve: 2007. augusztus 31. 9:42 
Címzett: Járainé Simon Ágnes 
Tárgy: FW: PM-REP Jelentés csepeli képviselő testület számára  
Tisztelt Járainé! 
 
Tegnapi napon informatikai probléma miatt úgy néz ki nem volt kézbesíthető a levelünk. Most újra 
megpróbálom. 
 
Üdvözlettel: 
 
Huszta András 
Projekt asszisztens 
  
Enviroduna Kft. 
H-1053 Budapest, Cu  u. 3. ria
Tel: +36-1-328-0298 
Mob: +36-70-318-78 6 5
Fax: +36-1-328-0297 
E-mail: huszta@enviroduna.hu-----Original Message----- 
From: Ivántsy Gábor  
Sent: Thursday, August 30, 2007 5:13 PM 
To: 'jaraine@budapest21.hu' 
Cc: 'Somlai Gyula'; 'Sall István'; 'Ágói András'; Tobias Sándor; Groniewsky Tamás; Szilassy Miklós; 
Vízvári Annamária; Enviroduna Titkárság 
Subject: FW: PM-REP Jelentés csepeli képviselő testület számára  
 
Tisztelt Asszonyom! 
 
Mai megkeresésükre az alábbiakkal egészítjük ki a korábban 
megküldött, a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és 
Kapcsolódó Létesítményei” KA Projektre vonatkozó státuszjelentést. 
 
A ma faxon Önöktől megkapott, s a Projekttel kapcsolatos kerületi 
önkormányzati határozatokban foglaltak teljesülésével összefüggésben 
határozatonként és pontonként adható rövid válaszok a következők: 
 
2001. március 28-i képviselő-testületi ülés:      181/2001.(III.28.) Kt. 
Határozat 

 
1. Visszavont határozatok felsorolása (nem igényel választ) 
2. Megerősített határozatok felsorolása (lásd alább) 
3. A szennyvíztisztító telep építészeti megjelenése a műtárgyak 

zöld tetővel való ellátása eredményeképp nem ipartelepi 
megjelenésű. 

4. A minél tömörebb megjelenést az épülő műtárgyak többszintes 
kialakítása biztosítja. 

5. Építészeti ötletpályázatot hallgatók számára írt ki a Főváros. A 
pályázat egyes eredményeinek beépítése a tervekbe 
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folyamatban van. (Pl.: a tereprendezés, kertészeti tervezés 
során) 

6. A területen zárt rendszerű szennyvíztisztítás valósul meg, 
fedett, zárt műtárgyakban. A nagy összefüggő tetejű 
műtárgyak zöldtetővel lesznek borítva. 

7. A szennyvíztisztító telepre veszélyes hulladék beszállítása, 
kezelése nem fog történni, ezért veszélyes hulladékok 
kezelésére alkalmas technológia, és/vagy műtárgy a területen 
nem épül. 

8. A rácsszemét, a homokfogó üledék, az elő- és utóülepítők 
szennyvíziszapjának kezelése a telepen meg fog felelni az EU 
előírásainak. Az iszapkezelésből és az egyéb elszállítandó 
hulladék-anyagokból elszállítandó mennyiség a jogerős vízjogi 
létesítési engedély szerint meghaladja a határozatukban 
rögzített 100 t/nap mennyiséget (cca. 210 t/nap). 

9. A szennyvíztisztító iszapja folyamatosan (munkanapokon, napi 
2 műszakban) kerül kiszállításra a telepről. Havária tároló a 
jogerős vízjogi létesítési engedély szerint a tisztítótelepen nem 
létesül. 

10. Az EU támogatási kérelem keretfeltételeinek 
megfogalmazása során, a tender kiírás összeállítását 
megelőzően, az elvi vízjogi engedélyes tervek kidolgozásakor 
és a Kohéziós Alap pályázati kérelem megalapozásához 
készített részletes környezeti hatástanulmány kidolgozásakor 
a Főváros elvégeztette a terjedésszámítással kiegészített 
levegőminőségi elemzéseket. 

11. A felsorolt követelmények betartásának nyomon követésére a 
Főváros a Csepeli Önkormányzat részére az előkészítési, az 
engedélyeztetési, a tervezési és a közbeszerzési időszakban 
is biztosított lehetőséget. 

 
A rendkívüli képviselő-testületi ülés nyilatkozatai a tervezési, 
előkészítési, KA pályázati és tenderezési szakaszokban, illetve 
a hatósági eljárások során figyelembe lettek véve. 

 
 
1999. december 14-i képviselő testületi ülés: 628/2/1999.(XII.14.) Kt. 
Határozat: 
 

A Fővárosi Szabályozási Keretterv a határozatban rögzített 
területet („C”) kötötte le szennyvíztisztító telep céljára. 

 
 



1999. december 14-i képviselő testületi ülés: 628/3/1999.(XII.14.) Kt. 
Határozat:  
 

Az „A” terület felhasználásával kapcsolatos egyeztetések 
megtörténtek 

 
 
1999. december 14-i képviselő testületi ülés:  628/4/1999.(XII.14.) Kt. 
Határozat: 
 

A Fővárosi Önkormányzat és Csepel Önkormányzata 
megállapodott a kerület infrastrukturális fejlesztésében. 

 
 
1998. március 24-i képviselő testületi ülés:      187/1998.(III.24.) Kt. 
Határozat: 
 

• A határozatnak megfelelően a „C” helyszín kijelölése 
történt meg, kizárólag zárt technológia alkalmazásával. Az 
„A” területet a Főváros felszabadította.  

• A megvalósítás alatt álló szennyvíztisztító, mind az 
iszapkezelés, mind a beruházás technikai, technológiai 
kérdései a jelenleg legbiztonságosabb, legkorszerűbb 
színvonalon kerülnek megvalósításra. 

 
 
1996. június 7-i képviselő testületi ülés:           260/1996.(VI.7.) Kt. 
Határozat: 
 

A határozatnak megfelelően „korszerű, zártrendszerű 
technológia” kerül megvalósításra. 

 
 
Összességében megjegyzendő, hogy a Szennyvíztisztító teleppel 
kapcsolatos környezetvédelmi, elvi vízjogi, vízjogi létesítési és építési 
létesítési engedélyeket az érintett hatóságok a kerület szakhatósági 
állásfoglalásai, az érvényes Részletes Rendezési és Szabályozási 
tervek figyelembevételével adták ki. 
 
 
Üdvözlettel: 
 
Ivántsy Gábor 



projektigazgató 
ivantsy@enviroduna.hu 
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