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DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   

A SZENTENDREI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE 

ELŐKÉSZÍTÉSI SZAKASZ 

 

 

A 61 515 000 Ft összköltségű, 85%-os támogatási aránnyal rendelkező projekt célja a fejlődő régió 

lakosainak és az EU normatíváknak megfelelő infrastrukturális szolgáltatás biztosítása és a 

környezetminőség javítása Szentendrén és kilenc agglomerációs településen.  

 
A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DMRV Zrt.) az Európai Unió 
támogatási programjának köszönhetően a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-7.1.0/2011 
„Derogációs víziközmű projektek előkészítése” című konstrukció keretein belül pályázatot nyújtott be a 
szentendrei szennyvíztisztító telep fejlesztésének előkészítési munkálataira, melyet a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium KEOP-7.1.0/11-2013-0034 azonosító számon támogatott. 
A szentendrei szennyvíztisztító telep fejlesztését szolgáló projekt előkészítési szakasza során elkészül  a 
megvalósíthatósági tanulmány és  a műszaki tervdokumentáció. 
 

 
 

 
Az előkészítési szakasz az alábbi tervezési folyamatokat foglalja magába: 

 az előmechanikai tisztítósor kapacitásának a fejlesztése; 

 a műtárgyanként szabályozható vízosztás-kormányozásának a megvalósítása; 

 a részben egyesített rendszerű szennyvízelvezető hálózat okozta időszakos hidraulikai túlterhelés 
kezelése; 

 az iszapkezelés technológiai sorának rendszerszintű felülvizsgálata, szükséges redundancia 
biztosítása;  

 komplett folyamatirányító és adatgyűjtő rendszer fejlesztése. 
 
Már ebben az előkészítési szakaszban megkezdődik a lakosok tájékoztatása a tervezett beruházásról. Elindul 
a projektnek dedikált internetes aloldal, ahol az érdeklődők figyelemmel tudják kísérni a projekt fő mozzanatait 
és stádiumát, illetve információt kaphatnak a lakosságot érintő, eseményekről. 
 

Forrás: Országos Széchényi Könyvtár - Digitális Képarchívum 
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A fejlesztés szükségszerűsége és a jogszabályi kötelezettség 
A szentendrei szennyvíztisztító telep a Szentendre központú agglomeráció településeinek szennyvizeit 
fogadja. A telep már jelenleg is túlterhelt, technológiailag elavult, feladatát az előírt határértéket megközelítve 
képes csak ellátni. Figyelembe véve a felmerülő további terheléseket, a szennyvíztisztító telep fejlesztése 
szükségszerűnek és elengedhetetlennek mondható. A beérkező szennyvizek minél tökéletesebb, 
biztonságosabb határérték alatti tisztítása jogszabályi kötelezettség. 
Össztársadalmi érdek, hogy a szennyvíz a mindenkori jogszabályoknak eleget téve megfelelő tisztítás után 
kerüljön a befogadóba, melynek eredményeként az emberi környezetet és az ökoszisztémát megóvjuk, ezáltal 
a lakosság életkörülményeit javítsuk.   

 
Várható eredmények a fejlesztés végén 
A fejlesztés révén a szennyvíztisztító telep alkalmas lesz a megnövekedett igények és jogszabályi előírások 
megfelelő kielégítésére. A projekt eredményeképpen tökéletesebben tisztított szennyvíz kerülhet vissza a 
természetbe, így csökkentve a környezeti terhelést a Duna, mint befogadó vízminőségének garantálásával. A 
szennyvíz kezelésével járó kellemetlen szagok is minimálisra csökkennek, mely nagyban javítja az itt élő 
lakosok, a telep környezetében dolgozók, illetve a telep közelében lévő kerékpárutat használók közérzetét is. 
 
További információ: Greek Marketing Kft. sajto@greekmarketing.hu 
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