




































































































































































































Pest Megyei Kormányhivatal

1. melléklet
TOKOLi
POLGÁRIVÁ HIVATAI
Érkezett aug 02 '
ügy^ats; jhoG-bl 
hgvimtézí

Ügyiratszám: 875093/4/2022
Elöadó:Baloghné Pesthy Irén,Molnár Éva Tárgy: Tököl Vár 

Önkormányzata alakítási 
eljárás engedélyezési ügye

HATÁROZAT

Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fö út 117,, képviseli Hoffmann Pél polgármester) által 
meghatalmazott dr, Koczka Gábor ügyvéd közreműködésével benyújtott telekalakítási kérelem alapján 
lefolytatott eljárásban a Tököl település 1408/1 helyrajzi számú belterületi földrészletekre a dr. Vasuth- 
Bognár Edit által 30/2021 munkaszámon készített, és az ingatlanügyi hatóság által 660041/2021 számon 
2021. 07. hó 08. napján záradékolt és 2022. 07.08. napján újrazáradékolt változási vázrajz szerinti 
telekalakítást;

telekfelosztást engedélyezem.

Az eljárásban megvizsgált telekalakítási szakkérdés, mely szerint a telekalakítás az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló törvényben foglaltaknak, a településrendezési követelményeknek és a helyi 
építési szabályzatnak, valamint a telekalakításról szóló miniszteri rendelet előírásainak megfeleltek alapján 
kikötés nélkül engedélyezhető.

Fentiek alapján a telekalakítás engedélyezhető.

A 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 23.§ (4) alapján jelen telekalakítási engedély és a hozzátartozó 
telekalakítási dokumentáció a véglegessé válástól számított egy évig hatályos.
A telekalakítási eljárás 24000- Ft, igazgatási szolgáltatási díjból álló költségét kérelmező előzetesen megfizette 
és viseli.

Az egyesített telekalakítási eljárás iránti kérelem esetén a változásvezetési eljárás a beadvány széljegyzésével 
a telekalakítási engedély véglegessé válást követő munkanapon indul meg.
A döntés a közléssel véglegessé válik, fellebbezésnek nincs helye.

A döntés ellen a közléstől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható a Pest Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 10. (2300 Ráckeve, Szent István tér 3)-nél előterjesztett, de a 
Budapest Környéki Törvényszékhez címzett keresetlevél benyújtásával. A keresetlevélben azonnali jogvédelem 
kérhető. Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. A halasztó hatály elrendelése 
esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb 
módon sem hatályosulhat.
Természetes személy a keresetlevelet elektronikus úton, vagy papír alapon is benyújthatja.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXX1I. törvény 
9.§-ában meghatározott személyek és szervezetek kizárólag elektronikus úton nyújthatják be a keresetlevelet.
Elektronikus úton a keresetlevelet csak az IKR-rendszeren keresztül lehet benyújtani, amely az alábbi 
elektronikus felületen található: „https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/clienf”.
A bírósági jogorvoslati eljárás illetéke 30.000Ft. Ügyfelet a bírósági felülvizsgálati eljárásban törvényen alapuló 
illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Földhivatali Főosztály - Földhivatali Osztály 10.

2300 Ráckeve, Szent István tér 3. tel: 06 24 519-300; Fax.: 06 24 519-301

e-mail: földhivatal.rackeve®pest.qov.hu



INDOKOLÁS

Kérelmező képviselője 2022. 05. 54. napján a rendelkező részben részletezett egyesített telekalakítás 
engedélyezési kérelmet nyújtott be a telekalakítási hatósághoz, melynek alapján 2022. 05. hó 26. napján 
közigazgatási hatósági eljárás indult.

Az eljárás során megállapítottam, hogy a kérelemmel együtt a jogszabályban előírt telekalakítási 
dokumentáció hiánytalanul benyújtásra került, továbbá a kérelem benyújtásakor a telekalakítási eljárás előírt 
díja megfizetésre került.

Az eljárásban a 384/2016. (XI1.2.) Korm. rendelet 23/A § (1) bekezdés alapján a telekalakítási 
engedélyezési eljárásokban a fővárosi és megyei kormányhivatalnak a 23/B-23/D. §-ban meghatározott 
szakkérdéseket is vizsgálnia kell.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal által záradékolt változási vázrajz és a hozzá tartozó terület
kimutatás, valamint a telekalakítási helyszínrajz hiteles másolata képezi a szakkérdések vizsgálatának alapját.

23/B. §1 (1) A telekalakítási engedélyezési eljárásokban vizsgálni kell - a (2) bekezdésben meghatározott 
esetet kivéve -, hogy a telekalakítás

a) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben foglaltaknak,
b) a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak, valamint
c) a telekalakításról szóló miniszteri rendelet előírásainak megfelel-e.

(2) Nem kell vizsgálni a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak való 
megfelelést a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 17. pontja 
szerinti mező-, erdőgazdasági hasznosítású földek birtokösszevonási céllal történő telekalakításánál 50 
hektárig, azzal a feltétellel, hogy a kialakítandó földrészletek területe nem lehet kisebb a változás előtti 
területnél, ide nem értve a táblán belüli megközelítés céljából kialakítandó utakat.

(3) A telekalakítási engedély iránti kérelmet el kell utasítani, ha a tervezett telekalakítás az (1) és (2) 
bekezdésben foglaltaknak nem felel meg.

A telekalakítási szakkérdést 384/2016. (XII.2.) Korm rendelet 23/B §-ban foglaltakat alapján a Pest Megyei 
Kormányhivatal bevonásával az Állami Főépítészi Iroda PE/TELEK-AF/01524-2/2022. számú 
szakvéleménye alapján vizsgáltam, melynek alapján az alábbiak voltak megállapíthatóak:
„A telekalakítás településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelés 
szempontjából kikötés nélkül engedélyezhető.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 23. § (1) bekezdése szerint 
telket csak úgy szabad alakítani, hogy az a terület rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas legyen, 
továbbá annak alakja, terjedelme, beépítettsége és megközelíthetősége a jogszabályoknak megfeleljen.

A telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM rendelet) 3. f (1) bekezdése 
szerint a telket - a nem építési telek telekegyesítése és telekhatár-rendezése kivételével - úgy kell alakítani, 
hogy a kialakuló telkek köz- vagy magánútról gépjármüvei közvetlenül megközelíthetőek legyenek.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: OTEK) 111. § (1) bekezdése szerint az e rendelet II-IIL fejezetében meghatározott 
településrendezési követelményeknél szigorúbb követelményeket - a 32. § (2) bekezdése szerinti elhelyezési és 
beépítési szabály, valamint a 42. § (2a) bekezdése szerinti követelmény kivételével — a helyi építési szabályzat 
megállapíthat.

A hatályos településrendezési eszköz a Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (IX.28.) 
számú önkormányzati rendelet Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról a továbbiakban: HÉSZ).

A HÉSZ mellékletét képező szabályozási terv tárgyi ingatlant „Lke-1 ” kertvárosias lakóterület építési övezetbe 
sorolja. Az „Lke-1”oldalhatáron álló beépítésű építési övezetben kialakítható legkisebb telekméret 550m2, a 
legkisebb kialakítható telekszélesség 14m, beépíthetőség mértéke 30%.

Megjegyzés: a hatályos HÉSZ mellékletét képező szabályozási terv tartalmaz kötelező szabályozási vonalat a 
1454 hrsz.-ú közlekedési célú közterület szabályozására, azonban ez a vonal nem metszi az 1408/1 hrsz.-ú 
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telket, így annak szélességét nem lenne szükséges csökkenteni. A szomszédos 1407 hrsz.-ú telek már érintett a 
közterület szabályozását illetően. ”

Fentiek alapján a tervezett telekalakítás az Étv., az QTEK, az FVM rendelet, és a HESZ előírásainak megfelel.

A fenti tényállás, a benyújtott és az eljárásban keletkezett iratok, az ügyben kiadott szakkérdés, továbbá a 
hatályos jogszabályok - 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 21. §-a, az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakba Ákr.) 80. § (1), 81. § (1), 85. § (1) bekezdései - alapján a 
rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, a telekalakítást engedélyeztem.
Döntésem a hivatkozott jogszabályokon alapul.

A döntés elleni fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. §-a alapján zártam ki, egyidejűleg biztosítottam a 
bírósági felülvizsgálat lehetőségét. A bírósági felülvizsgálati eljárásban az illeték-feljegyzési jogot az 1990. 
évi XCIII. Tv. 62.§ h) pontja alapozza meg.

A döntés bírósági felülvizsgálatára az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján van lehetőség.
A telekalakítási jogkörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal hatáskörét az egyes földügyi eljárások 

részletes szabályairól szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 53.§ (1) bekezdése, illetékességét a 383/2016. 
(XII. 2.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdés b) pontja határozza meg.
Dr. Tárnái Richard kormánymegbízott nevében és megbízásából:

Ráckeve, 2022. 07. 08.

osztályvezétö

Értesülnek:
1 Dr. Kcczka Gábor ügyvéd
2 PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Megj.: Pe/TELEK-AF/01524/2022
3 TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4 Irattár

2300 RÁCKEVE Kossuth Lajos utca 35 
1364 BUDAPEST Pf:270 

2316 TÖKÖL Fő út 117. 
Helyben
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EK Autó Kft 

2330 Dunaharaszti, Fő út 106-108. 

TEL: 06-30/4699207 

 
 

Zuglói, 

2316 Tököl, Ledina u. 

1408/4 hrsz 
alatti „kivett lakóház, udvar” forgalmi érték vizsgálat 

 

Készült: 2022-07-29 

2. melléklet
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EK Autó Kft. 2330 Dunaharaszti, Fő út 106-108. 

TEL:(06-30)469-9207 FAX:(06-24)462-186 

 

 

 

Értékbecslés összesítő 
 
 
 

2316 Tököl, Ledina utca, 1408/4 hrsz 
 

alatti „kivett lakóház, udvar,” elnevezésű ingatlan forgalmi érték vizsgálata 
 

 
A vizsgált ingatlan kalkulált forgalmi értéke: 

 
26.094 x 657m2 = 17.143.758 Ft kerekítve 17.200.000Ft 

 
 

azaz 
 

Tizenhétmillió-kettőszázezer forint 
 
 
 
 
 

 
 

 
Janák Farkas 
Ingatlan értékbecslő 

Sorszám: B/18/14/1996 
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E.K.Auto Kft. 2330 Dunaharaszti, Fő út 106-108. 

TEL:(06-30)469-9207 FAX:(06-24)462-186 
 

 
 

SZAKVÉLEMÉNY 
 

„Kivett lakóház, udvar” megjelölésű terület értékbecsléséhez 
 

 
AZONOSÍTÁSI ADATOK: 
 
1. Ingatlan címe:  Tököl, Ledina u 
 
2: Tulajdonos neve:    Tököl Város Önkormányzata 1/1 
 
3: Hrsz: 1408/8      
 
4: Felhasznált alapdokumentumok:  tulajdoni lap, telekalakítási helyszínrajz 
 
 
A TERÜLETRE VONATKOZÓ ADATOK: 
 
5: A tulajdon jellege:    önkormányzati tulajdon 
 
6: Beépítettsége:     lakóépülettel beépített telek terület 
 
7: Az épület jellege:   1/1 tulajdonban álló, részben tornácos ház 
 
8: Közműellátottsága: Víz, gáz és villany közművek bevezetve az 

épületbe 
9: A környék infrastruktúrája:   jó 
 
10: A környék jellege:    jellemzően lakóövezeti környék 
 
11: Telek nagysága:    657m2 
 
 
 
 
 
 
 
12: Az ingatlan bemutatása: 
 
A vizsgált ingatlan Tököl városában, központi helyen, a Ledina út és a Ledina dülő sarkán 
helyezkedik el. A terület bekerített, a Ledina útról nézve az utcafronthoz közelebb, 5 méter 
előkert után egy kis tornácos, régi építésű lakóépület található. Az utcafronti kerítésen egy 
gyalogos kapu található. 
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A vizsgált ingatlan a közelmúltban 1408/1 hrsz alatt állt. A város önkormányzata a 
Ledina dülő területen új kerékpárutat épített, a kerékpárúthoz viszont szükség volt a vizsgált 
ingatlan telek területéből 66m2 telek részt „átadni”, így alakult ki az új 1408/4 hrsz, valamint 
az új 657m2 telek terület. Ez a változás a mellékelt telekalakítási helyszínrajzon, valamint a 
mellékelt szakhatósági állásfoglaláson pontosan nyomon követhető! 
A vizsgált ingatlan szemmel láthatóan is hosszú évek óta lakatlan. A telek elhanyagolt, 
jellemző aljnövényzet a gaz. A ház már kívülről is láthatóan öreg, erősen felújítandó, vagy 
bontandó állapotban található. A tető már erősen behullámosodott, a vízelvezető csatornák 
erősen hiányosak, a meglévő szakaszok is öregek, rozsdásak.  
Az ingatlanba lépve látható, hogy az összes szaniter, a villamos vezetékek, a burkolatok, és 
különösen a nyílászárók cserére várnak, már a felújításuk sem elégséges. 
A falakon körben vastag penészesedés látható, ami részben a lakatlan állapot miatt, részben 
a talaj szigetelés részbeni hiányossága miatt alakulhatott ki. 
Véleményünk szerint az ingatlan esetében az épületnek értéke nincs, az értéket 
jelen esetben a telek képviseli. 
 
 
 

AZ INGATLAN ELHELYEZKEDÉSE, MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE 

 

Előnye az ingatlannak a sarki elhelyezkedés, hátránya pedig a HÉV vasúti sínek közeli 

elhelyezkedése, illetve a Ledina dülőn való erősebb forgalom is hátrányosan hat a lakhatásra. 

Az ingatlan elhelyezkedéséből fakadóan, a 6-800 m sugarú környezetében gyakorlatilag 

minden közintézmény megtalálható. Jó az ellátottság kereskedelmi létesítmények, sportolási 

lehetőségek vonatkozásában is. 

Megközelítése mind tömegközlekedési eszközökkel, (HÉV) mind személygépkocsival rendkívül 

egyszerű. Közlekedési kapcsolatai megfelelőek, HÉV és távolsági busz állomási 5-15 percnyi 

sétával elérhetők.  
 

AZ INGATLAN HELYZETE A JÖVŐBEN 

 

A munka során a helyi Önkormányzatnál és a más ingatlanirodáknál tájékozódtam az ingatlan 

tágabb és szűkebb környezetének fejlődéséről, az ingatlant érintő speciális előírásokról. Ezzel 

kapcsolatban összefoglalóan az alábbiak mondhatók el:  

 

• Jelen előírások várhatóan a jövőben is érvényben maradnak 

• A környék ingatlanai iránt az elmúlt évben egyre növekvő kereslet mutatkozott. Ez 

természetesen összefügg a főváros és környéke teljes ingatlanállományának hirtelen, 

ugrásszerű felértékelődésével. 

• Az értéknövekedés várhatóan, lassabb ütemben de tovább folytatódik majd. 
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AZ INGATLANÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI 

 

A nemzetközi szakirodalommal (TEGOVOFA) összhangban, vagyontárgyak értékelése során 

alapvetően három fő módszer-csoport jöhet számításba. Ezek az alábbiak: 

 

1.) Piaci érték alapú  forgalmi értékelés; 

2.) Piaci érték alapú hozadéki értékelés; 

3.) Nettó pótlási költség elvű értékelés; 

 

 

 PIACI ÉRTÉK ALAPÚ FORGALMI ÉRTÉKELÉS 

 

A piaci érték alapú forgalmi értékelés összehasonlító piaci adatokra épít. Az eszköz értékének 

becslésére a leginkább kézenfekvő eljárás a hozzá hasonló vagyontárgyak már ismert adás-

vételi adataival való összehasonlítás. Az értékbecslés annál pontosabb lesz, minél több, és 

minél inkább hasonlító vagyontárgyat tudunk számításba venni. Ez az eljárás, naprakész 

összehasonlító adatok birtokában, jól követi a piac változásait, a kereslet és a kínálat 

egyensúlyát. Alkalmazása ma Magyarországon elsősorban az ingatlanok értékelésénél 

szokásos. 

 

 

PIACI ÉRTÉK ALAPÚ HOZADÉKI ÉRTÉKELÉS 

 

A hozadéki értékelés módszer szintén a piaci változásokra épít. Itt azonban a vagyontárgy 

hasznosulása a legfontosabb kérdés. A nyugati országokban igen széles körben alkalmazott 

eljárás lényege az, hogy az értékelő a vagyontárgy további hasznosításának a lehetőségeit 

vizsgálja, és a várható gazdasági eredményekből következtet a vagyontárgy értékére. A 

várható eredményeket (bevételeket, bérleti díjakat) a piac jelenlegi helyzetének elemzésével 

lehet előre jelezni. A vagyontárgy értéke nem más, mint a várható nettó eredmények 

jelenértékeinek összege, más szóval a tőkeérték. A módszer alkalmazása során, a különböző 

gazdasági elemzések közül a legnagyobb hangsúly a tőkésítési kamatláb megállapításán van. 

A magyarországi inflációs viszonyok, a nem minden részletében rendezett gazdaság 

körülményei között komoly nehézséget okoz a tőkésítési kamatláb előrejelzése, és ez okból a 

módszer használata hazánkban nem kellőképpen elterjedt. Használata elsősorban a 

vállalkozások értékelése esetében szokásos ("üzlet-értékelés"). 
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NETTÓ PÓTLÁSI KÖLTSÉG ELVŰ ÉRTÉKELÉS 

 

A nettó pótlási költség elvű értékelés csak részben képes modellezni a piac változásait, ezért 

használata csak szélsőséges esetekben lehet indokolt. Magyarországon azonban gyakran 

találkozunk ilyen "szélsőséges" esetekkel, hiszen a piaci információk gyakran nem 

szerezhetőek be, illetve nem is léteznek. Így a hazai szakemberek kis értékű vagy egyedi 

ingatlanok, illetve gépek értékelésére elterjedten használják ezt a módszert. Ennek lényege, 

hogy a vagyontárgy elképzelt újraelőállítási ( újrabeszerzési ) költségeiből az idő múlása, az 

elhasználódás, az erkölcsi avulás miatt bizonyos hányadot le kell vonni. 

 

 Az újraelőállítási költség minden, az eszköz új állapotban való elkészítéséhez szükséges 

összeget tartalmaz (az értékelés időpontjának megfelelő áron), míg az avulás a műszaki 

típusú elhasználódáson túl a piaci  illetve erkölcsi értékcsökkenést is kifejezi. A nettó pótlási 

költség elemzésénél az épületek hátralévő élettartamát annak a feltételezésnek a 

figyelembevételével határozzuk meg, hogy az épületek működése ugyanilyen funkcióban, a 

szükséges karbantartások és felújítások elvégzésével történik. 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

 

TÁRGYI INGATLAN ESETÉBEN ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER 

 

 A vizsgált ingatlan értékét a piaci összehasonlító elemzés fejezi ki a 

legmegfelelőbben. 
 
 
 
13: Összehasonlító módszer adatai: 
 
 
 

Cím: 
TÖKÖL 

Funkció/ 
állapot 

Terület 
(m2) 

Ár (MFt) Korrekció/ 
korrigált ár 

Hivatkozás 

Határ út 

 

telek terület 677 22M Ft 
 
32.496.-
Ft/m2 

hirdetési ár 
-5% 

ingatlan 
elhelyezkedése 

-10% 
 

27.621Ft/m2 

https://ingatlan.
com/tokol/elado
+telek/lakooveze
ti-
telek/32816379 

Kossuth L. 

u 

 

telek terület 964 28,8M Ft/m2 
 
29.875.-
Ft/m2 

hirdetési ár 
-5% 

ingatlan 
elhelyezkedése 

-10% 
25.394Ft/m2 

https://ingatlan.
com/tokol/elado
+telek/lakooveze
ti-
telek/32953361 

Papkert 

 

telek terület 550 16,5M Ft 
 
30.000-
.Ft/m2 

hirdetési ár 
-5% 

ingatlan 
elhelyezkedése 

-10% 
25.500Ft/m2 

https://ingatlan.
com/tokol-
papkert/elado+te
lek/lakoovezeti-
telek/32615921 

Széchenyi 

u 

 

telek,  870 25M Ft 
 
28.735.-
Ft/m2 

ingatlan 
elhelyezkedése 

-10% 
 

25.862Ft/m2 

2022. I. 
negyedévi eladás 

      

 
 
14: Forgalmi érték meghatározása:  
 
 
 
Kalkulált fajlagos ár: 27.621+25.394+25.500+25.862=104.377/4=26.094Ft/m2 

 

 
A vizsgált ingatlan kalkulált forgalmi értéke: 
 
26.094 x 657m2 = 17.143.758 Ft kerekítve 17.200.000Ft 
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15: Az értékbecslés érvényessége: 
 
Az ingatlan becsült értéke három hónap időtartamra érvényes. 
Az azt követő időszakra az új értéket a piaci helyzet változásainak megfelelően aktualizálni 
kell. 
 
Megbízó: Tököl Város Önkormányzata 
 
 
 
Dunaharaszti, 2022-06-24 
 

 
Janák Farkas 
B/18/14/1996 
54 9 3621 08 9 0 09 sorszám 
EK Autó Kft 
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Utcakép 

 
Utcakép 

 
Épület képe az udvarból nézve 

 
 

 
Telek kép 

 
Utcakép – a kerítés omladozik

 
Lábazat máladozik, - szigetelés hiányos 
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Leromlott veranda 

 
Repedezett homlokzat

 
Lakás belső 

 

 
Repedezett homlokzat 

 
Lakás belső 
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Lakás belső 

 
Lakás belső 

 
Vizsgált ház 

 
Lakás belső 

 
Verandáról az utca iránya felé 

 
Vizsgált ház 
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ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 

Tököl Város Önkormányzata, a Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX.17.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdésében foglalt 
rendelkezései alapján, mint Kiíró 

nyilvános árverést hirdet 

Tököl Város Önkormányzata a tulajdonában álló (1408/4 hrsz. alatti ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára) 
természetben Tököl, Ledina út 4. található ingatlan árverésen történő értékesítésére.  

A telkek adatai: 

Helyrajzi szám Megnevezés 
Az ingatlan 
területe (m2) 

Induló ár 
Ajánlati biztosíték 

összeg 

1408/4 
kivett lakóház 

udvar 
657 m2 25.000.000,-Ft 500.000,-Ft 

 

Licitlépcső: 50.000,- Ft 

 

Az ajánlati biztosítékot forintban Tököl Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nál vezetett 
11742252-15393290 számú bankszámlájára kell átutalni és az utalás bizonylatát legkésőbb a árverés 
kezdetéig be kell mutatni. A közlemény rovatba a „a megvásárolni kívánt telek hrsz. ajánlati 
biztosíték” megnevezés kerüljön beírásra. Az árverésen résztvevőknek az árverésen be kell mutatni 
az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló hivatalos banki igazolást. 

A vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni.  

A meghirdetett vételárat bruttónak kell tekinteni. 

Az árverés ideje: 2022. november 28. 10.00 óra 

Az árverés helye: Tököli Polgármesteri Hivatal (2316 Tököl, Fő utca 117.) Díszterem 

Az árverésre előzetesen a (24) 520-917 lehet bejelentkezni, legkésőbb 2022. november 25-én 12 
óráig. Az árverés licitálással történik, a licitlépcső 50.000-Ft-onként emelkedik. Amennyiben az 
ingatlanra licitálás nem történik, azt a kikiáltási áron kell értékesíteni, tehát az árlejtés nem 
megengedett. A licitálás győztese az, aki a kérdéses ingatlanra a legmagasabb vételárat ajánlja. A licit 
győztesének az árverés helyszínén a vételár 10 %-át mint foglalót vételárelőlegként kell befizetnie az 
Önkormányzat pénztárába. 
 
Az ingatlan vételárát készpénzben kell kiegyenlíteni, az adásvételi szerződés aláírásával egy 
időben az árverést követő 30 napon belül. 
 
Amennyiben a vevő hibájából szerződéskötésre a megadott határidőig nem kerül sor, úgy a foglaló 
az eladót illeti. 
 
 

3. melléklet



Az árveréssel kapcsolatban további információk a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájában, 
Kőszeri Ferenc (24) 520-917 műszaki ügyintézőnél kérhetők. 
 
Tököl, 2022. november  
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1. Üzembiztonság növelése, hibaelhárítás gyorsítása 

A szennyvíztelepi feladatok optimalizálása során a hibákkal és karbantartásokkal kapcsolatos 

reakcióidő szignifikánsan csökken. Ennek hatása, hogy az esetleges havária események 

részben megelőzhetők, részben pedig rugalmasabban gyorsabban háríthatók el.  

 
2. Kettes átemelő bővítése átépítése 

 
Kivitelezési hiba miatt a szivattyúk járókerekei nagymértékben kopnak. 
Üzembiztonsági szempontok miatt fontos a beruházás megvalósítása. 

 
3. Víztelenítés kettes vonal kiépítése 

 
Iszap szalagprés, és hozzá tartozó gépészet kialakítására kerül sor. Elmaradása 
esetén üzemeltetési probléma léphet fel. 
 

4. Gépház légkondicionálás  
 
A beruházás célja a szennyvíztisztító telepen található fúvógépház elektromos 
vezérlőszekrényének légkondicionálása, megakadályozva ezzel a túlhevülést és 
ezáltal is csökkentve az elektromos meghibásodások számát. Megvalósításával az 
üzemeltetés biztonsága és a tisztítási hatásfok javul. 

 

Fent nevezett feladatok ellátásához az alábbi fejlesztésekre van szükség: 

• Üzemmenetet optimalizáló beruházások 

• Folyamatirányítási rendszer létrehozása, bővítése 
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SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP 
 

I. ütem 
egy éves időtartam (2022. évben elvégzendő feladatok) 

 

Település Helyszín Munka megnevezése Beruházás célja Rövid leírás Elmaradás kockázata 
Nettó költség [eFt] 

Forrás 

Tököl 
Szennyvíztisztító 

telep 

Anoxikus medencékre 

osztóműtárgy 

tervezése 

A telepi tisztított 

szennyvíz minőségi 

paraméterek 

hatóság által előírt 

határértékeinek 

betartása, 

energiahatékonyság 

növelése. 

A telepi tisztítástechnológiai műtárgyak közti 

egyenletes hidraulikai terhelés kialakítása. 

Anoxikus medence bővítése új műtárgy és gépészet 

megvalósítása. 

Üzembiztonság és tisztítási 

hatékonyság csökkenése, 

hatósági bírságok kockázata 

nő. Energetikai paraméterek 

javulásának elmaradása. 

828 

 

 

  

2022. évi 

költségvetés 

terhére 

 
II. ütem 

2-5. évek közötti időtartam (2023-2026. években elvégzendő feladatok) 

Település Helyszín Munka megnevezése Beruházás célja Rövid leírás 
Elmaradás kockázata 

 
Nettó költség [eFt] Forrás 

Tököl 
Szennyvíztisztító 

telep 

Légbefúvó gépház 

klimatizálásának 

kiépítése 

Üzembiztonság 

növelése 

A szennyvíztisztító telepen található 

fúvógépház elektromos 

vezérlőszekrényének légkondicionálása, 

megakadályozva ezzel a túlhevülést és 

ezáltal is csökkentve az elektromos 

meghibásodások számát. 

Megvalósításával az üzemeltetés 

biztonsága és a tisztítási hatásfok javul. 

Üzembiztonság csökkenése 

3 312 

 

 

 

2023-2026. évi 

költségvetés 

terhére 

Tököl 
Szennyvíztisztító 

telep 

Kiegyenlítő medence 

megvalósítása 

A telepi tisztított 

szennyvíz minőségi 

paraméterek 

hatóság által előírt 

határértékeinek 

betartása, 

energiahatékonysá

g növelése. 

A telepre érkező szennyvízmennyiség 

időbeli kiegyenlítése, telep egyenletes 

hidraulikai terhelésének céljából. A 

jelenlegi előkezelt szennyvíz átemelő 

bővítése vagy kiváltása új műtárgy és 

gépészet kialakításával. 

Üzembiztonság csökkenése, 

szennyvízkiöntés kockázata nő, hatósági 

bírságok. Energetikai paraméterek 

javulásának elmaradása. 

138 000 

 

 

 

2023-2026. évi 

költségvetés 

terhére 
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Tököl 
Szennyvíztisztító 

telep 

Kiegyenlítő medence 

tervezése 

A telepi tisztított 

szennyvíz minőségi 

paraméterek 

hatóság által előírt 

határértékeinek 

betartása, 

energiahatékonysá

g növelése. 

A telepre érkező szennyvízmennyiség 

időbeli kiegyenlítése, telep egyenletes 

hidraulikai terhelésének céljából. A 

jelenlegi előkezelt szennyvíz átemelő 

bővítése vagy kiváltása új műtárgy és 

gépészet kialakításával. 

Üzembiztonság csökkenése, 

szennyvízkiöntés kockázata nő, hatósági 

bírságok. Energetikai paraméterek 

javulásának elmaradása. 

8 280 

 

 

 

2023-2026. évi 

költségvetés 

terhére 

Tököl 
Szennyvíztisztító 

telep 

Szennyvíztisztító telep 

terhelésének tervezői 

felülvizsgálata 

(hidraulikai és biológiai 

kapacitás), fejlesztésére 

vonatkozó vízjogi 

létesítési tervek 

elkészítése 

A telepi tisztított 

szennyvíz minőségi 

paraméterek 

hatóság által előírt 

határértékeinek 

betartása, 

energiahatékonysá

g növelése. 

A telepi hidraulikai és biológiai terhelés 

tendenciózus emelkedésének 

figyelembevételével tanulmányterv és 

vízjogi engedélyes terv alapján történő 

átalakítások, fejlesztések kivitelezése. 

Üzembiztonság és tisztítási hatékonyság 

csökkenése, hatósági bírságok kockázata 

nő. Energetikai paraméterek javulásának 

elmaradása. 

20 700 

2023-2026. 

évi 

költségvetés 

terhére 

Tököl 
Szennyvíztisztító 

telep 

Második iszapvíztelenítő 

berendezés kiépítése 

Üzembiztonság 

növelése 

A szennyvíztisztító telepen jelenleg egy 

darab iszapvíztelenítő berendezés 

üzemel. Ennek meghibásodása esetén az 

iszap víztelenítése nem megoldható 

Üzembiztonság csökkenése 33 120 

2023-2026. 

évi 

költségvetés 

terhére 
Tököl 

Szennyvíztisztító 

telep 

Kettes átemelő bővítése, 

átépítése 

Üzembiztonság 

növelése 

Kivitelezési hiba miatt a szivattyúk 

járókerekei nagymértékben kopnak. 
Üzembiztonság csökkenése 24 840 

Tököl 
Szennyvíztisztító 

telep 

Telepi megkerülő 

vezeték létesítése 

Üzembiztonság 

növelése 

Szennyvíztisztító telepi megkerülő 

vezeték kiépítése az üzembiztonság 

növelése érdekében 

Üzembiztonság csökkenése 24 840 

uniós / központi 

költségvetési 

forrás 

Tököl 
Szennyvíztisztító 

telep 

Anoxikus medencékre 

osztóműtárgy 

megvalósítása 

A telepi tisztított 

szennyvíz minőségi 

paraméterek 

hatóság által előírt 

határértékeinek 

betartása, 

energiahatékonysá

g növelése. 

A telepi tisztítás technológiai műtárgyak 

közti egyenletes hidraulikai terhelés 

kialakítása. Anoxikus medence bővítése 

új műtárgy és gépészet tervezésével. 

Üzembiztonság és tisztítási hatékonyság 

csökkenése, hatósági bírságok kockázata 

nő. Energetikai paraméterek javulásának 

elmaradása. 

13 800 

 

  

Tököl 
Szennyvíztisztító 

telep 

Víztelenítés kettes vonal 

kiépítése 

Üzembiztonság 

növelése 

Iszap szalagprés, és hozzá tartozó 

gépészet kialakítása a korábban 

meglévő gép helyén 

Üzembiztonság és tisztítási hatékonyság 

csökkenése, hatósági bírságok kockázata 

nő. Energetikai paraméterek javulásának 

elmaradása. 

27 600 
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Tököl 
Szennyvíztisztító 

telep 

Szennyvíztisztító telep 

terhelésének tervezői 

felülvizsgálata 

(hidraulikai és biológiai 

kapacitás) és fejlesztési 

tervek alapján 

kivitelezések 

megvalósítása 

A telepi tisztított 

szennyvíz minőségi 

paraméterek 

hatóság által előírt 

határértékeinek 

betartása, 

energiahatékonysá

g növelése. 

A telepi hidraulikai és biológiai terhelés 

tendenciózus emelkedésének 

figyelembevételével tanulmányterv és 

vízjogi engedélyes terv alapján történő 

átalakítások, fejlesztések kivitelezése. 

Üzembiztonság és tisztítási hatékonyság 

csökkenése, hatósági bírságok kockázata 

nő. Energetikai paraméterek javulásának 

elmaradása. 

megvalósíthatósági 

tanulmány alapján 

uniós / központi 

költségvetési 

forrás 

 

 

III. ütem 
6-15. évek közötti időtartam (2027-2036. években elvégzendő feladatok) 

 
Település Helyszín Munka megnevezése Beruházás célja Rövid leírás Nettó költség [eFt] Forrás 

Tököl Szennyvíztisztító telep Telepi utak szélesítése 
Telepen belüli közlekedés 

gyorsítása 

Telepen belül az utak szélessége a nagy 

tehergépjárművek kétirányú forgalma számára kevés. A 

gyors és hatékony működéshez szükséges a megfelelő 

útszélesség kiépítése. 

24 840 

2027-2036. 

évi 

költségvetés 

terhére 

 

Megjegyzés: az  árak  tájékoztató  jellegűek, tervek, a helyszín és a burkolat helyreállítási  elvárások ismerete nélkül  készültek, átlagos körülményeket feltételezve, 2021 árszinten. 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 

(2022 – 2036) 

 

BERUHÁZÁSI TERV Módosítása 
Vízminőség javítás, víz- és tűzi vízellátás biztonság növelő- és hálózat-bővítő beruházásokra 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVÓVÍZELLÁTÓ RENDSZER 
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1. Vízminőség javító célú hálózati összekötések 

A hálózati ivóvíz szolgáltatásban vízminőség szempontjából fontos, hogy a vezetékekben lévő 

víznek folyamatos áramlás legyen biztosítva a lerakódások, a pelyhesedés és a pangó víz 

kialakulásának elkerülése céljából. Végágak esetében a folyamatos áramlás nem biztosítható, 

mivel ezen ágak esetében csak az azon ágon lévő fogyasztásából eredő vízmozgások jelennek 

meg. Vízminőség szempontjából tehát fontos, hogy ahol lehetőség van rá, körvezetékeket kell 

kialakítani, ami biztosítja a csövekben a folyamatos áramlást. 

 
2. Ellátás biztonság növelő összekötések 

Az ivóvíz ellátás és oltóvíz biztosítás szempontjából fontos, hogy havária helyzetben (csőtörés, 

egyéb esetek) a lehető legkisebb területet kelljen leválasztani a szolgáltatásból. Ezek két 

eszközzel biztosíthatók: 

• mindent megteszünk annak érdekében, hogy hálózatunk a lehető legtöbb helyen 

össze legyen kötve és kerüljük vagy megszüntetjük a végágakat 

• a megfelelő helyekre zárakat építünk be, amivel csökkenteni lehet, az ellátásból kieső 

terület nagyságát havária esetén. 

 
3. Oltóvíz biztonságnövelő fejlesztések 

Két hatályos törvény szabályozza a tűz elleni védekezés, és a katasztrófavédelem 

feladatkörét. Az egyik a 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§-a, amely kimondja, hogy a 

„települési önkormányzat feladata különösen:” a „honvédelem, polgári védelem, 

katasztrófavédelem;” biztosítása. A másik törvény a 1996. évi XXXI. törvény 29.§-a, amely 

szerint a „településen az oltóvíz nyerési lehetőségek biztosítása az önkormányzat feladata”.  

 

4. Fejlesztési területeken infrastruktúra fejlesztések 

Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2010. (IX. 28.) számú Kt. rendelet alapján 

kijelölt lakóövezeti-, kereskedelmi-szolgáltató- és ipari gazdasági övezetek fejlesztési területei 

jelenleg nincsenek, vagy csak részben vannak bekötve a települési vízi közmű hálózatba. A 

fejlesztési területek magántulajdonban vannak. A folyamatosan jelentkező tulajdonosi igény 

és a területek beépítése miatt szükséges magánerős beruházással - a költségvetési 

lehetőségek mértékében önkormányzati támogatással - ezen alapinfrastruktúra kiépítése. A 

fejlesztési területek az alábbiak: 

• északi lakóövezeti fejlesztési terület (volt 034 hrsz.-ú tábla) 

• déli lakóövezeti fejlesztési terület (volt 045 hrsz.-ú tábla) 

• repülőtér északi, logisztikai fejlesztési terület 

• Ráckevei úti ipari terület (Petőfi tanya) 



3 

 

Fent nevezett feladatok ellátásához az alábbi fejlesztésekre van szükség: 

• Tűzcsapok beépítése 

• Átzónásítás 

• Végágak összekötése 

• Fejlesztési területeken új vezetékhálózat kiépítése 
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IVÓVÍZ 
I. ütem 

egy éves időtartam (2022. évben elvégzendő feladatok) 
 

Település utca / szakaszhatár átmérő hossz / darab Beruházás célja rövid leírás Nettó költség [eFt] Forrás 

        

 

II. ütem 
2-5. évek közötti időtartam (2023-2026. években elvégzendő feladatok) 

 

Települé

s 
utca / szakaszhatár átmérő 

hossz / 

darab 
Beruházás célja rövid leírás 

Nettó 

költség 

[eFt] 

Forrás 

Tököl 

Ráckevei úti ipari terület gerincvezeték kiépítése a 

bekötési 

lehetőségig 

100 310 m 

infrastruktúra fejlesztés 

2021-ről áthúzódó feladatok 

folytatása 

ipari terület vízellátásának 

biztosítása 
22 494 

2023-2026. évi 

költségvetés 

terhére 

Tököl 81/1 út (Vásártér u.- Klein Rönnau u.) tervezés 160 1 db 
vízellátás biztonságának 

növelése 

Pesti úti lakótelep vízellátásának 

megerősítése 
2 980 

2023-2026. évi 

költségvetés 

terhére 

Tököl 81/1 út (Vásártér u.- Klein Rönnau u.) 160 330 m 
vízellátás biztonságának 

növelése 

Pesti úti lakótelep vízellátásának 

megerősítése 
49 680 

Tököl Pesti út 7. – Klein Rönnau u. vízellátó hálózat tervezés 160 1 db 
vízellátás biztonságának 

növelése 

Pesti úti lakótelep vízellátásának 

megerősítése 
1 160 

Tököl 
Csépi út melletti új kertvárosias lakóterület (volt 045 

hrsz.) 

160 

110 

260 m 

510 m 
infrastruktúra fejlesztés 

lakóövezeti beépítés 

vízellátásának biztosítása 
94 061 

magánerős 

beruházással 
Tököl 

Tököli Repülőtér mellett, a kifutópályától északra, 

az 5101-es út Csepel-szigeti Gerincút és Halásztelek 

közötti szakaszán gerincvezeték kiépítése a bekötésig 

300 516 m  infrastruktúra fejlesztés 
kereskedelmi és szolgáltató 

terület vízellátásának biztosítása 
144 900 
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III. ütem 

6-15. évek közötti időtartam (2027-2036. években elvégzendő feladatok) 
 

Települ

és 
utca / szakaszhatár 

átmér

ő 

hossz / 

darab 
Beruházás célja rövid leírás 

Nettó költség 

[eFt] 
Forrás 

Tököl Pesti út 7. – Klein Rönnau u. vízellátó hálózat kiépítése 160 115 m 
vízellátás biztonságának 

növelése 

Pesti úti 

lakótelep 

vízellátásának 

megerősítése 

19 320 

2027-2036. 

évi 

költségvet

és terhére 
Tököl 

Kiemelt közintézmények közelében a szakaszolás érdekében tolózárak 

beépítése 

100-

300 
10 db 

vízellátás biztonságának 

növelése 

városi 

gerincvezetékek

en szakaszolási 

tolózárak 

beépítése 

kiemelt 

közintézmények 

közelében 

10 350 

Tököl Ledina dűlő, 3011/1, 3028 és 3008 hrsz.-ú utcák 100 640 m infrastruktúra fejlesztés 

lakóövezeti 

beépítés 

vízellátásának 

biztosítása 

60 444 
magánerős 

beruházáss

al 

Tököl Vince ipartelep 100 500 m infrastruktúra fejlesztés 

ipari terület 

vízellátásának 

biztosítása 

18 672 

Tököl 
A tököli (üdülőterület) és a szigetszentmiklósi 

víziközmű rendszer összekötése 
150 100 m 

vízellátás biztonságának 

növelése 

Szigetszentmikl

ós Fenyő utca – 

Csépi út 

saroktól 

Szigethalom 

Dunasor 4777 

hrsz. NA150 

vezeték építése 

NA150 átadási 

pont 

kialakításával 

33 120 

2027-2036. 

évi 

költségvet

és terhére 

Megjegyzés: az  árak  tájékoztató  jellegűek, tervek, a helyszín és a burkolat helyreállítási  elvárások ismerete nélkül  készültek, átlagos körülményeket feltételezve, 2021 árszinten. 
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1. Üzembiztonság növelése, hibaelhárítás gyorsítása 

A szennyvízhálózati feladatok optimalizálása során a hibákkal és karbantartásokkal 

kapcsolatos reakcióidő szignifikánsan csökken. Ennek hatása, hogy az esetleges havária 

helyzetek részben megelőzhetők, részben pedig rugalmasabban gyorsabban háríthatók el.  

Szálasanyag kezelők beépítése: 

a szennyvízcsatorna hálózatba, a nem rendeltetésszerű fogyasztói használatból adódóan 

csatorna idegen anyagok kerül(het)nek be, melyek rendszeres meghibásodásokat 

(felrakódás, dugulás a hálózatban) okoznak. A szennyvízelvezetés sík vidéken rendszerint 

többszöri szennyvíz átemeléssel valósul meg, amelynek során a csatorna idegen anyagok 

veszélyeztetik a szennyvíz átemelők, benne a szivattyúk üzemeltetési biztonságát, extrém 

esetben jelentős üzemeltetési kockázatot jelentő módon gépészeti meghibásodást okozva, 

mely miatt szükséges az átemelőkbe a szálas szennyeződések kezelését megoldani. Ezek a 

berendezések a szálas szennyeződést az átemelőbe történő beérkezés előtt elválasztják a 

szennyvíztől, vagy olyan méretűre darabolják, amely az átemelés és szennyvíz továbbítás 

során további gondot már nem jelent. 

 

2. Fejlesztési területeken infrastruktúra fejlesztések 

Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2010. (IX. 28.) számú Kt. rendelet alapján 

kijelölt lakóövezeti-, kereskedelmi-szolgáltató- és ipari gazdasági övezetek fejlesztési területei 

jelenleg nincsenek, vagy csak részben vannak bekötve a települési víziközmű hálózatba. A 

fejlesztési területek magántulajdonban vannak. A folyamatosan jelentkező tulajdonosi igény, 

a környezetvédelem és a területek beépítése miatt szükséges magánerős beruházással - a 

költségvetési lehetőségek mértékében önkormányzati támogatással - ezen alapinfrastruktúra 

kiépítése. A fejlesztési területek az alábbiak: 

• északi lakóövezeti fejlesztési terület (volt 034 hrsz.-ú tábla) 

• déli lakóövezeti fejlesztési terület (volt 045 hrsz.-ú tábla) 

• repülőtér északi, logisztikai fejlesztési terület 

• Csépi úti ipari terület 

• Vince ipartelep 

 

Fent nevezett feladatok ellátásához az alábbi fejlesztésekre van szükség: 

• Fejlesztési területeken új vezetékhálózat kiépítése 
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SZENNYVÍZ HÁLÓZAT 
I. ütem 

egy éves időtartam (2022. évben elvégzendő feladatok) 
 

Település utca / szakaszhatár Munka megnevezése0 Beruházás célja Rövid leírás 
Nettó költség 

[eFt] 
Forrás 

       

 
II. ütem 

2-5. évek közötti időtartam (2023-2026. években elvégzendő feladatok) 

Település Helyszín Munka megnevezése Beruházás célja Rövid leírás 
Nettó 

költség [eFt] 
Forrás 

Tököl 

Ráckevei úti 
ipari terület 

(Petőfi tanya) 
Infrastruktúra fejlesztés Infrastruktúra fejlesztés 

Ipari terület szennyvíz elvezetésének biztosítása 
2019-ről áthúzódó feladatok folytatása 

40 020 
2023-2026. évi 

költségvetés 
terhére 

Tököl Csépi út 
PRESSKAN rendszer 
fejlesztés tervezése 

Szennyvíz elvezetés folyamatos biztosítása újabb 
területek és fogyasztók bevonása mellett. 

A tököli PRESSKAN szennyvíz elvezetési rendszer 
fejlesztésének terveztetése szükséges, a Csépi 
úton bővülő iparterületeken és ingatlanokon 
keletkező szennyvizek elvezethetőségére, az 

üzemelő szennyvíz elvezető rendszerbe. 

6 872 
2023-2026. évi 

költségvetés 
terhére 

Tököl  

PRESSKAN rendszer 
hidraulikai jellemzőinek 
tervezői felülvizsgálata, 

megvalósíthatósági 
tanulmány készítése 

Kevesebb átemelő darabszámmal az üzemeltetés 
hatékonyságának növelése, távfelügyeleti rendszer 

kialakítása, rendszer bővítési lehetőségeinek 
tekintetében ingatlan fejlesztési területek rákötése 

a szennyvíz elvezető hálózatra. Egyenletesebb 
hidraulikai terhelése a szennyvíztisztító telepen. 

A tököli Presskan szennyvíz elvezető rendszer 
hidraulikai felülvizsgálata, az átemelő 
darabszámok csökkentésére irányuló 
tanulmányterv alapján a lehetséges 

átalakítások, fejlesztések kivitelezése. 

2 000 
2023-2026. évi 

költségvetés 
terhére 

Tököl  
Faház átemelőhöz gépi 

rács telepítése 

A csatornahálózatba, a nem rendeltetésszerű 
használatból fakadóan, csatorna idegen anyagok 

kerülnek be. A cél, hogy a szennyvíztisztítási 
technológia számára nem kívánatos anyagok, 

(kövek, szálas anyagok) leválasztásra kerüljenek. 
Ezek rendszeres meghibásodásokat okoznak, 

melyek veszélyeztetik az üzemeltetés biztonságát, 
extrém esetben jelentős gépészeti meghibásodást 

okozva, ezért szükséges az átemelőkbe a szálas 
szennyeződések kezelését megoldani. 

Megvalósításával az üzemeltetés biztonsága és a 
tisztítási hatásfok javul. 

Gépi rács beépítése a Faház átemelőbe 41 400 
2023-2026. évi 

költségvetés 
terhére 
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Tököl 

Szennyvíz 

elvezető 

rendszer 

Szálas szennyeződés 
kezelők beépítése az 

átemelőkbe 

Átemelő aknák tehermentesítése 
a szálas anyagoktól 

Jelenleg nincs beépítve, szivattyúvédelmi 
szempontból kiemelten fontos 

1 656 

2023-2026. évi 
költségvetés 

terhére 
Tököl 

Szennyvíz 
elvezető 
rendszer 

Kiemelő gémekre 
telepített 1 t teherbírású 

motoros kiemelők 
telepítése 

Hibaelhárítás gyorsítása 

A hibaelhárítási idő jelentősen csökkenthető 
motoros emelő alkalmazásával, valamint 
munkavédelmileg biztonságosabb az 
alkalmazása 

3 312 

Tököl 

Szennyvíz 
elvezető 
rendszer 

Határ utcai átemelő 
telep kamerás 

megfigyelő rendszer és 
riasztó kiépítése 

Vagyonvédelem 
Vagyonvédelmileg jelentős értékek megfelelő 
védelmi rendszer mellett tárolhatók 
biztonsággal 

1 656 

Tököl 

Csépi út 
melletti új 

kertvárosias 
lakóterület 

(volt 045 hrsz.) 

Infrastruktúra fejlesztés 

Lakóövezeti beépítés szennyvíz elvezetésének 
biztosítása 

46 368 

magánerős 
beruházással  

Tököl 

Tököli 
Repülőtér 
mellett, a 

kifutópályától 
északra, 

az 5101-es út 
Csepel-szigeti 

Gerincút és 
Halásztelek 

közötti 
szakaszán 

Kereskedelmi és szolgáltató terület szennyvíz 
elvezetésének biztosítása 

13 248 

Tököl Csépi út 
PRESSKAN rendszer 
fejlesztés megvalósítása 

Szennyvíz elvezetés folyamatos biztosítása újabb 
területek és fogyasztók bevonása mellett. 

A tököli PRESSKAN szennyvíz elvezetési rendszer 
fejlesztésének terveztetése szükséges, a Csépi 
úton bővülő iparterületeken és ingatlanokon 
keletkező szennyvizek elvezethetőségére, az 
üzemelő szennyvíz elvezető rendszerbe. 

114 540 

uniós / 
központi 
költségvetési 
forrás 

Tököl  
Mennyiség mérés alapú 
szabályozás kiépítése 2 
átemelőben 

Kevesebb átemelő darabszámmal az üzemeltetés 
hatékonyságának növelése, távfelügyeleti rendszer 
kialakítása, rendszer bővítési lehetőségeinek 
tekintetében ingatlan fejlesztési területek rákötése 
a szennyvíz elvezető hálózatra. Egyenletesebb 
hidraulikai terhelése a szennyvíztisztító telepen. 

A tököli Presskan szennyvíz elvezető rendszer 
hidraulikai felülvizsgálata, az átemelő 
darabszámok csökkentésére irányuló 
tanulmányterv készítése, általános fejlesztési 
lehetőségek vizsgálata. 

6 900 

uniós / 
központi 
költségvetési 
forrás 
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III. ütem 
6-15. évek közötti időtartam (2027-2036. években elvégzendő feladatok) 

 

Település Helyszín Munka megnevezése Beruházás célja Rövid leírás 

Nettó 

költség 

[eFt] 

Forrás 

Tököl 

Ledina dűlő, 3011/1, 
3028 és 3008 hrsz.-ú 

utcák 
Infrastruktúra fejlesztés 

Lakóövezeti beépítés szennyvíz elvezetésének 
biztosítása 

13 732 
magánerős 

beruházással Tököl Csépi út Ipari terület szennyvíz elvezetésének biztosítása 34 610 

Tököl Vince ipartelep Ipari terület szennyvíz elvezetésének biztosítása 7 287 

Tököl  
PRESSKAN rendszer hidraulikai jellemzőinek 
tervezői felülvizsgálata, megvalósíthatósági 
tanulmány alapján a hálózat fejlesztése 

Kevesebb átemelő darabszámmal az 
üzemeltetés hatékonyságának 
növelése, távfelügyeleti rendszer 
kialakítása, rendszer bővítési 
lehetőségeinek tekintetében 
ingatlan fejlesztési területek 
rákötése a szennyvíz elvezető 
hálózatra. Egyenletesebb hidraulikai 
terhelése a szennyvíztisztító telepen. 

A tököli Presskan szennyvíz elvezető rendszer 
hidraulikai felülvizsgálata, az átemelő 
darabszámok csökkentésére irányuló 
tanulmányterv alapján a lehetséges 
átalakítások, fejlesztések kivitelezése. 

megvalósít-
hatósági 

tanulmány 
alapján 

uniós / 
központi 
költségvetési 
forrás 

Megjegyzés: az  árak  tájékoztató  jellegűek, tervek, a helyszín és a burkolat helyreállítási  elvárások ismerete nélkül  készültek, átlagos körülményeket feltételezve, 2021 árszinten. 
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1. Kiegyenlítő medence kialakításának tervezése 

 

A szennyvíztisztító telepre beérkező szennyvíz 24 órában történő folyamatos feladása, 

a szennyvíztisztító telep egyenletes terhelése, a tisztítási hatékonyság optimalizálása 

érhető el a kiegyenlítő medence kialakításával. Ezen túlmenően a Szigetcsép és 

Szigetújfalu felől érkező hosszú tartózkodási idővel rendelkező erősen szennyezett 

szennyvíz keveredik a alacsonyabb szennyezőanyagtartalmú szennyvízzel. Ezáltal a 

szennyvíztisztító telep terhelése is kiegyenlítődik. Üzembiztonsági szempontok miatt 

fontos a beruházás megvalósítása. 

 

 

Fent nevezett feladatok ellátásához az alábbi fejlesztésekre van szükség: 

• Üzemmenetet optimalizáló beruházások 

• Folyamatirányítási rendszer létrehozása, bővítése 
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SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP 

 

I. ütem 
egy éves időtartam (2023. évben elvégzendő feladatok) 

 

Település Helyszín Munka megnevezése Beruházás célja Rövid leírás Elmaradás kockázata 
Nettó 

költség 
[eFt] 

Forrás 

Tököl 
Szennyvíztisztító 

telep 
Kiegyenlítő medence 

tervezése 

A telepi tisztított 
szennyvíz minőségi 
paraméterek 
hatóság által előírt 
határértékeinek 
betartása, 
energiahatékonyság 
növelése. 

A telepre érkező szennyvízmennyiség időbeli kiegyenlítése, telep 
egyenletes hidraulikai terhelésének céljából. A jelenlegi előkezelt 
szennyvíz átemelő bővítése vagy kiváltása új műtárgy és 
gépészet kialakításával. 

Üzembiztonság csökkenése, 
szennyvízkiöntés kockázata 
nő, hatósági bírságok. 
Energetikai paraméterek 
javulásának elmaradása. 

9 000 
2023. évi 

költségvetés 
terhére 

 

 

II. ütem 
2-5. évek közötti időtartam (2024-2027. években elvégzendő feladatok) 

 

Település Helyszín Munka megnevezése Beruházás célja Rövid leírás 
Elmaradás kockázata 

 

Nettó 
költség 

[eFt] 
Forrás 

Tököl 
Szennyvíztisztító 

telep 
Kiegyenlítő medence 

megvalósítása 

A telepi tisztított szennyvíz 
minőségi paraméterek 
hatóság által előírt 
határértékeinek betartása, 
energiahatékonyság 
növelése. 

A telepre érkező szennyvízmennyiség időbeli 
kiegyenlítése, telep egyenletes hidraulikai terhelésének 
céljából. A jelenlegi előkezelt szennyvíz átemelő 
bővítése vagy kiváltása új műtárgy és gépészet 
kialakításával. 

Üzembiztonság csökkenése, 
szennyvízkiöntés kockázata 
nő, hatósági bírságok. 
Energetikai paraméterek 
javulásának elmaradása. 

150 000 

uniós / 
központi 

költségvetési 
forrás 
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Település Helyszín Munka megnevezése Beruházás célja Rövid leírás 
Elmaradás kockázata 

 

Nettó 
költség 

[eFt] 
Forrás 

Tököl 
Szennyvíztisztító 

telep 

Szennyvíztisztító telep 
terhelésének tervezői 

felülvizsgálata 
(hidraulikai és biológiai 

kapacitás) alapján 
megvalósíthatósági 
tanulmány, vízjogi 
létesítési és kiviteli 
tervek elkészítése  

A telepi tisztított szennyvíz 
minőségi paraméterek 
hatóság által előírt 
határértékeinek betartása, 
energiahatékonyság 
növelése. 

A telepi hidraulikai és biológiai terhelés tendenciózus 
emelkedésének figyelembevételével tanulmányterv 
alapján a vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli tervek 
elkészítése. 

Üzembiztonság és tisztítási 
hatékonyság csökkenése, 
hatósági bírságok kockázata 
nő. Energetikai paraméterek 
javulásának elmaradása. 

60 000 

uniós / 
központi 

költségvetési 
forrás 

Tököl 
Szennyvíztisztító 

telep 

Szennyvíztisztító telep 
terhelésének tervezői 

felülvizsgálata 
(hidraulikai és biológiai 
kapacitás) és fejlesztési 

tervek alapján 
kivitelezések 

megvalósítása 

A telepi tisztított szennyvíz 
minőségi paraméterek 
hatóság által előírt 
határértékeinek betartása, 
energiahatékonyság 
növelése. 

A telepi hidraulikai és biológiai terhelés tendenciózus 
emelkedésének figyelembevételével tanulmányterv és 
vízjogi engedélyes terv alapján történő átalakítások, 
fejlesztések kivitelezése. 

Üzembiztonság és tisztítási 
hatékonyság csökkenése, 
hatósági bírságok kockázata 
nő. Energetikai paraméterek 
javulásának elmaradása. 

megvalósíth
atósági 

tanulmány 
alapján 

uniós / 
központi 

költségvetési 
forrás 

Tököl 
Szennyvíztisztító 

telep 

Szennyvíztisztító telep 
összekapcsolása FV Zrt. 

villamos energia 
hálózatával megújuló 

energiatermelés 
befogadása céljából 

Energiahatékonyság 
növelése, energia költség 
csökkentése 

……………………………….. 
Energia árak növekedése, 
ezáltal az üzemeltetés 
ellehetetlenülése. 

tervezés 
alapján, a 
piaci árak 
radikális 
változása 
okán nem 
becsülhető 

uniós / 
központi 

költségvetési 
forrás 

Tököl 
Szennyvíztisztító 

telep 

Légbefúvó gépház 
klimatizálásának 

kiépítése 

A szennyvíztisztító telepen 
található fúvógépház 
elektromos 
vezérlőszekrényének 
légkondicionálása 

A szennyvíztisztító telepen található fúvógépház 
elektromos vezérlőszekrényének légkondicionálása, 
megakadályozva ezzel a túlhevülést és ezáltal is 
csökkentve az elektromos meghibásodások számát. 
Megvalósításával az üzemeltetés biztonsága és a 
tisztítási hatásfok javul. 

Üzembiztonsági kockázatok 
növekedése, energetikai 
jellemzők romlása 

3 000 

uniós / 
központi 

költségvetési 
forrás 
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III. ütem 
6-15. évek közötti időtartam (2028-2037. években elvégzendő feladatok) 

 

Település Helyszín Munka megnevezése Beruházás célja Rövid leírás 
Nettó 

költség [eFt] 
Forrás 

Tököl Szennyvíztisztító telep 
Szennyvíztisztító telep 

kapacitásbővítése 

Jövőbeni kapacitásra 
kiépítendő szennyvíztisztító 

telep megvalósítása 

A települések fejlődésének megfelelő jövőbeni lakosságszámra 
kialakított kapacitásnak megfelelő szennyvíztisztító telep 

kiépítése 

megvalósítha
tósági 

tanulmány 
alapján 

uniós / 

központi 

költségvetési 

forrás 

 

Megjegyzés: az  árak  tájékoztató  jellegűek, tervek, a helyszín és a burkolat helyreállítási  elvárások ismerete nélkül  készültek, átlagos körülményeket feltételezve, 2022 árszinten. 
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1. Vízminőség javító célú hálózati összekötések 

A hálózati ivóvíz szolgáltatásban vízminőség szempontjából fontos, hogy a vezetékekben lévő 

víznek folyamatos áramlás legyen biztosítva a lerakódások, a pelyhesedés és a pangó víz 

kialakulásának elkerülése céljából. Végágak esetében a folyamatos áramlás nem biztosítható, 

mivel ezen ágak esetében csak az azon ágon lévő fogyasztásából eredő vízmozgások jelennek 

meg. Vízminőség szempontjából tehát fontos, hogy ahol lehetőség van rá, körvezetékeket kell 

kialakítani, ami biztosítja a csövekben a folyamatos áramlást. 

 

2. Ellátás biztonság növelő összekötések 

Az ivóvíz ellátás és oltóvíz biztosítás szempontjából fontos, hogy havária helyzetben (csőtörés, 

egyéb esetek) a lehető legkisebb területet kelljen leválasztani a szolgáltatásból. Ezek két 

eszközzel biztosíthatók: 

• mindent megteszünk annak érdekében, hogy hálózatunk a lehető legtöbb helyen 

össze legyen kötve és kerüljük vagy megszüntetjük a végágakat 

• a megfelelő helyekre zárakat építünk be, amivel csökkenteni lehet, az ellátásból kieső 

terület nagyságát havária esetén. 

 

3. Oltóvíz biztonságnövelő fejlesztések 

Két hatályos törvény szabályozza a tűz elleni védekezés, és a katasztrófavédelem 

feladatkörét. Az egyik a 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§-a, amely kimondja, hogy a 

„települési önkormányzat feladata különösen:” a „honvédelem, polgári védelem, 

katasztrófavédelem;” biztosítása. A másik törvény a 1996. évi XXXI. törvény 29.§-a, amely 

szerint a „településen az oltóvíz nyerési lehetőségek biztosítása az önkormányzat feladata”.  

 

4. Fejlesztési területeken infrastruktúra fejlesztések 

Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2010. (IX. 28.) számú Kt. rendelet alapján 

kijelölt lakóövezeti-, kereskedelmi-szolgáltató- és ipari gazdasági övezetek fejlesztési területei 

jelenleg nincsenek, vagy csak részben vannak bekötve a települési vízi közmű hálózatba. A 

fejlesztési területek magántulajdonban vannak. A folyamatosan jelentkező tulajdonosi igény 

és a területek beépítése miatt szükséges magánerős beruházással - a költségvetési 

lehetőségek mértékében önkormányzati támogatással - ezen alapinfrastruktúra kiépítése. A 

fejlesztési területek az alábbiak: 

• északi lakóövezeti fejlesztési terület (volt 034 hrsz.-ú tábla) 

• déli lakóövezeti fejlesztési terület (volt 045 hrsz.-ú tábla) 

• repülőtér északi, logisztikai fejlesztési terület 

• Ráckevei úti ipari terület (Petőfi tanya) 
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Fent nevezett feladatok ellátásához az alábbi fejlesztésekre van szükség: 

• Tűzcsapok beépítése 

• Átzónásítás 

• Végágak összekötése 

• Fejlesztési területeken új vezetékhálózat kiépítése 
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IVÓVÍZ 

I. ütem 
egy éves időtartam (2023. évben elvégzendő feladatok) 

 

Település utca / szakaszhatár átmérő hossz / darab Beruházás célja rövid leírás Nettó költség [eFt] Forrás 

Tököl - - - - - - - 

 

II. ütem 
2-5. évek közötti időtartam (2024-2027. években elvégzendő feladatok) 

 

Települé
s 

utca / szakaszhatár 
átmér

ő 
hossz / 
darab 

Beruházás célja rövid leírás 
Nettó 

költség 
[eFt] 

Forrás 

Tököl 81/1 út (Vásártér u.- Klein Rönnau u.) kivitelezés 160 330 m 
vízellátás biztonságának 

növelése 
Pesti úti lakótelep vízellátásának 
megerősítése 

48 000 

2024-2027. évi 
költségvetés 

terhére Tököl Pesti út 7. – Klein Rönnau u. vízellátó hálózat tervezése   
vízellátás biztonságának 

növelése 
Pesti úti lakótelep vízellátásának 
megerősítése 

tervezés 
alapján, 
a piaci 
árak 

radikális 
változása 

okán 
nem 

becsülhe
tő 
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III. ütem 
6-15. évek közötti időtartam (2028-2037. években elvégzendő feladatok) 

 

Települé
s 

utca / szakaszhatár átmérő 
hossz / 
darab 

Beruházás célja rövid leírás 
Nettó 

költség [eFt] 
Forrás 

Tököl 
Pesti út 7. – Klein Rönnau u. vízellátó 

hálózat kiépítése 
160 115 

vízellátás biztonságának 
növelése 

Pesti úti lakótelep 
vízellátásának megerősítése 

19 000 

uniós / 
központi 

költségvet
ési forrás 

Tököl 
Kiemelt közintézmények közelében a 

szakaszolás érdekében tolózárak 
beépítése 

100-300 10 db 
vízellátás biztonságának 

növelése 

városi gerincvezetékeken 
szakaszolási tolózárak 
beépítése kiemelt 
közintézmények közelében 

8 500 

2028-
2037. évi 

költségvet
és terhére 

 

 

Megjegyzés: az  árak  tájékoztató  jellegűek, tervek, a helyszín és a burkolat helyreállítási  elvárások ismerete nélkül  készültek, átlagos körülményeket feltételezve, 2022 árszinten. 
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1. Üzembiztonság növelése, hibaelhárítás gyorsítása 

A szennyvízhálózati feladatok optimalizálása során a hibákkal és karbantartásokkal 

kapcsolatos reakcióidő szignifikánsan csökken. Ennek hatása, hogy az esetleges havária 

helyzetek részben megelőzhetők, részben pedig rugalmasabban gyorsabban háríthatók el.  

Szálasanyag kezelők beépítése: 

a szennyvízcsatorna hálózatba, a nem rendeltetésszerű fogyasztói használatból adódóan 

csatorna idegen anyagok kerül(het)nek be, melyek rendszeres meghibásodásokat 

(felrakódás, dugulás a hálózatban) okoznak. A szennyvízelvezetés sík vidéken rendszerint 

többszöri szennyvíz átemeléssel valósul meg, amelynek során a csatorna idegen anyagok 

veszélyeztetik a szennyvíz átemelők, benne a szivattyúk üzemeltetési biztonságát, extrém 

esetben jelentős üzemeltetési kockázatot jelentő módon gépészeti meghibásodást okozva, 

mely miatt szükséges az átemelőkbe a szálas szennyeződések kezelését megoldani. Ezek a 

berendezések a szálas szennyeződést az átemelőbe történő beérkezés előtt elválasztják a 

szennyvíztől, vagy olyan méretűre darabolják, amely az átemelés és szennyvíz továbbítás 

során további gondot már nem jelent. 

 

2. Fejlesztési területeken infrastruktúra fejlesztések 

Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2010. (IX. 28.) számú Kt. rendelet alapján 

kijelölt lakóövezeti-, kereskedelmi-szolgáltató- és ipari gazdasági övezetek fejlesztési területei 

jelenleg nincsenek, vagy csak részben vannak bekötve a települési víziközmű hálózatba. A 

fejlesztési területek magántulajdonban vannak. A folyamatosan jelentkező tulajdonosi igény, 

a környezetvédelem és a területek beépítése miatt szükséges magánerős beruházással - a 

költségvetési lehetőségek mértékében önkormányzati támogatással - ezen alapinfrastruktúra 

kiépítése. A fejlesztési területek az alábbiak: 

• északi lakóövezeti fejlesztési terület (volt 034 hrsz.-ú tábla) 

• déli lakóövezeti fejlesztési terület (volt 045 hrsz.-ú tábla) 

• repülőtér északi, logisztikai fejlesztési terület 

• Csépi úti ipari terület 

• Vince ipartelep 

 

Fent nevezett feladatok ellátásához az alábbi fejlesztésekre van szükség: 

• Fejlesztési területeken új vezetékhálózat kiépítése 



 

3 
 

SZENNYVÍZ HÁLÓZAT 

I. ütem 
egy éves időtartam (2023. évben elvégzendő feladatok) 

 

Település utca / szakaszhatár Munka megnevezése0 Beruházás célja Rövid leírás Elmaradás kockázata 
Nettó költség 

(eFt) 
Forrás 

 - - - - - - - 
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II. ütem 
2-5. évek közötti időtartam (2024-2027. években elvégzendő feladatok) 

 

Település Helyszín Munka megnevezése Beruházás célja Rövid leírás Elmaradás kockázata 
Nettó költség 

[eFt] 
Forrás 

Tököl Csépi út 
PRESSKAN rendszer 
fejlesztés tervezése 

Szennyvíz elvezetés folyamatos biztosítása újabb 
területek és fogyasztók bevonása mellett. 

A tököli PRESSKAN szennyvíz elvezetési 
rendszer fejlesztésének terveztetése 
szükséges, a Csépi úton bővülő 
iparterületeken és ingatlanokon keletkező 
szennyvizek elvezethetőségére, az üzemelő 
szennyvíz elvezető rendszerbe. 

Környezetszennyezés, 
a település fejlődése 
ezeken a területeken 
lelassul, elmarad. 

8 000 

uniós / 
központi 
költségvetési 
forrás 

Tököl Csépi út 
PRESSKAN rendszer 
fejlesztés megvalósítása 

Szennyvíz elvezetés folyamatos biztosítása újabb 
területek és fogyasztók bevonása mellett. 

A tököli PRESSKAN szennyvíz elvezetési 
rendszer fejlesztésének terveztetése 
szükséges, a Csépi úton bővülő 
iparterületeken és ingatlanokon keletkező 
szennyvizek elvezethetőségére, az üzemelő 
szennyvíz elvezető rendszerbe. 

Környezetszennyezés, 
a település fejlődése 
ezeken a területeken 
lelassul, elmarad. 

150 000 

uniós / 
központi 
költségvetési 
forrás 

Tököl  
Mennyiség mérés alapú 
szabályozás kiépítése 2 
átemelőben 

Kevesebb átemelő darabszámmal az üzemeltetés 
hatékonyságának növelése, távfelügyeleti rendszer 
kialakítása, rendszer bővítési lehetőségeinek 
tekintetében ingatlan fejlesztési területek rákötése 
a szennyvíz elvezető hálózatra. Egyenletesebb 
hidraulikai terhelése a szennyvíztisztító telepen. 

A tököli Presskan szennyvíz elvezető 
rendszer hidraulikai felülvizsgálata, az 
átemelő darabszámok csökkentésére 
irányuló tanulmányterv készítése, általános 
fejlesztési lehetőségek vizsgálata. 

Üzemeltetés 
biztonsága romlik. Nő 
az üzemeltetés 
kockázata és 
költsége. Elöntések 
gyakorisága nő. 

7 000 

uniós / 
központi 
költségvetési 
forrás 

Tököl  
Szennyvízelvezető 
hálózat fejlesztése 

A szennyvízelvezetés biztonságos biztosítása   

tervezés 
alapján, a piaci 
árak radikális 

változása okán 
nem 

becsülhető 

uniós / 
központi 
költségvetési 
forrás 

Tököl  
PRESSKAN rendszer 
hidraulikai jellemzőinek 
tervezői felülvizsgálata 

Kevesebb átemelő darabszámmal az üzemeltetés 
hatékonyságának növelése, távfelügyeleti rendszer 
kialakítása, rendszer bővítési lehetőségeinek 
tekintetében ingatlan fejlesztési területek rákötése 
a szennyvíz elvezető hálózatra. Egyenletesebb 
hidraulikai terhelése a szennyvíztisztító telepen. 

A tököli Presskan szennyvíz elvezető 
rendszer hidraulikai felülvizsgálata, az 
átemelő darabszámok csökkentésére 
irányuló tanulmányterv alapján a lehetséges 
átalakítások, fejlesztések kivitelezése. 

Hálózat 
üzembiztonsága 
romlik, üzemeltetési 
költsége, ill. 
elöntések 
gyakorisága nő. 
Ingatlan fejlesztési 
folyamatok lassulása, 
elmaradása. 

5 000 

uniós / 
központi 
költségvetési 
forrás 
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III. ütem 
6-15. évek közötti időtartam (2028-2037. években elvégzendő feladatok) 

 

Település Helyszín Munka megnevezése Beruházás célja Rövid leírás Elmaradás kockázata 
Nettó 

költség 
(eFt) 

Forrás 

Tököl 

 

PRESSKAN rendszer 
hidraulikai jellemzőinek 
tervezői felülvizsgálata, 

megvalósíthatósági 
tanulmány alapján a 
hálózat fejlesztése 

Kevesebb átemelő darabszámmal az 
üzemeltetés hatékonyságának növelése, 
távfelügyeleti rendszer kialakítása, rendszer 
bővítési lehetőségeinek tekintetében ingatlan 
fejlesztési területek rákötése a szennyvíz 
elvezető hálózatra. Egyenletesebb hidraulikai 
terhelése a szennyvíztisztító telepen. 

A tököli Presskan szennyvíz 
elvezető rendszer hidraulikai 
felülvizsgálata, az átemelő 
darabszámok csökkentésére 
irányuló tanulmányterv 
alapján a lehetséges 
átalakítások, fejlesztések 
kivitelezése. 

Hálózat üzembiztonsága 
romlik, üzemeltetési 
költsége, ill. elöntések 
gyakorisága nő. Ingatlan 
fejlesztési folyamatok 
lassulása, elmaradása. 

megvalósít-
hatósági 

tanulmány 
alapján 

uniós / 
központi 
költségv

etési 
forrás 

 
Megjegyzés: az  árak  tájékoztató  jellegűek, tervek, a helyszín és a burkolat helyreállítási  elvárások ismerete nélkül  készültek, átlagos körülményeket feltételezve, 2022 árszinten. 
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A víziközmü szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv

Víziközmű rendszer megnevezése:
Tököl ivóvízellátó rendszere

1 Víziközműrendszer megnevezése

Ellátási terület 
(település, 

településrész) 
megnevezése

Ellátásért felelős 
megnevezése

Víziközmű rendszer 
megnevezése

Víziközmű
szolgáltatás i ágazat 

(Közműves 
ivóvízellátás/Közműves 

szennyvízelvezetés)

Tököl Tököl Város 
Önkormányzata Tököl ivóvízellátó rendszere Közműves ivóvízellátás

2 Víziközmű szolgáltató megnevezése, vezetője

Víziközmű szolgáltató hosszú neve: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Víziközmű szolgáltató rövid neve: Fővárosi Vízművek Zrt.

Víziközmü szolgáltató vezetője: Keszler Ferenc, Vezérigazgató

3 Vízbeszerzés leírása, adatai

A Tököl vízellátó rendszer önálló vízbázissal nem rendelkezik. A település vízellátásához szükséges 
ivóvizet a Budapest Fővárosi vízellátó rendszere felől kapja illetve Szigetszentmiklós ivóvízellátó 
rendszere felől kapja. A tököli vízelosztó hálózat 3 átadási ponton látható el ivóvízzel.

• Átvételre vonatkozóan

Átadó víziközmű rendszer Üzemeltető Átadási pont megnevezése Mérő átmérő és típus

Budapest ivóvízellátó 
rendszere FV Zrt.

Tököl, külterület HRSZ: 0250. KROHNE Optiflux 2000 
250

Tököl külterület, Ipartelep ABB 200

Szigetszentmiklós 
ivóvízellátó rendszere FV Zrt. Szigetszentmiklós, Csépi út - 

Mű út Arad Octave

4 Vízbázisvédelem

A terület nem rendelkezik vízbázissal, mert az ivóvizet vízátadási ponton keresztül kapja a Fővárosi 
Vízművek Zrt. budapesti víziközmű rendszerétől.

5 Figyelőkút monitoring

A terület nem rendelkezik vízbázissal, így figyelőkutakkal sem. A figyelőkutak a Fővárosi Vízművek 
Zrt. budapesti víziközmű rendszerének - amelytől az ivóvíz vízátadási ponton keresztül érkezik 
tárgyi víziközmű rendszerbe - területén helyezkednek el.
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A víziközmü szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv

Víziközmű rendszer megnevezése:
Tököl ivóvízellátó rendszere

6 Víztermelési gyűjtő, továbbító rendszer leírása, összesítő adatai
A terület nem rendelkezik víztermelési gyűjtő- és továbbító rendszerrel, mert az ivóvizet vízátadási ponton 
keresztül kapja a Fővárosi Vízművek Zrt. budapesti víziközmű rendszerétől.

7 Vízkezelés, technológiák ismertetése

Az ivóvíz további kezelése vízbiztonsági okokból, illetve a csőhálózat hossza miatt klórozással vagy 
hipózással (NaOCI), adagolással történik az alábbi létesítményben:

• Tököli gépház klórozó

8 Elosztóhálózati betáplálás! pontok összesített adatai

Tököli vízellátó rendszerének betáplálás! gépházait és a beépített gépek fő adatait a következő 
táblázatokban láthatjuk.

Gépház Gép szám Gyártó Névleges Q [m3/h] Szivattyú típus

Tököli gh. 5 Vogel 440 centrifugál

9 Elosztóhálózat adatai

9.1 Zónamegoszlás
Zóna
szám

Ellátási terület (település, településrész) 
megnevezése* / zónaszám és név Hossz (fm)

Tököl 83 485,7

20 20-Pesti alap 83 485,7

9.2 Funkciómegoszlás

Ellátási terület (település, 
településrész) megnevezése*

Elosztóhálózat 
hossz

Gerinchálózat 
hossz

Elosztó- és gerinchálózat 
hossza összesen Bekötések

fm (db)
Tököl 73 800,7 9 685,0 83 485,7 3 716

9.3 Vezetékhálózat kiépítése
Üzembe 
helyezés éve 1950-1969 1970-1979 1980-1989 2000-2009 2010-2019 2020- Összesen

Hossz (fm) 1 812,6 29,4 59 395,3 17 998,0 4 218,6 31,8 83 485,7
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A víziközmü szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv

Víziközmű rendszer megnevezése:
Tököl ivóvízellátó rendszere

9.4 Átmérőmegoszlás

Gerinchálózat

Átmérő 300 350 400 600 Összesen
Hossz (fm) 4 142,40 29,40 490,00 5 023,20 9 685,00

Elosztóhálózat

Átmérő 50 80 100 150 200 Összesen
Hossz (fm) 111,50 4 860,00 40 352,00 17 620,50 10 856,70 73 800,70

9.5 Anyagmegoszlás
Tököl ivóvízhálózata közel 83 km hosszúságú.
A statisztikai adatok alapján az ivóvízhálózat 85 %-a, azaz közel 71 km hosszúságú hálózat PVC 
anyagú.

Tököl ivóvízhálózatának csőanyg szerinti összetétele
2021

■ acél

• azbesztcement

KPE

■ öntöttvas

- PVC

Gerinchálózat
1. ábra

Csőanyag acél azbesztcement PVC Összesen
Hossz (fm) 6 841,10 220,50 2 623,40 9 685,00

Elosztóhálózat

Csőanyag acél azbesztcement KPE öntöttvas PVC Összesen
Hossz (fm) 581,80 174,90 4 724,50 1,40 68 318,10 73 800,70
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A víziközmü szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv

Víziközmű rendszer megnevezése:
Tököl ivóvízellátó rendszere

9.6 Csőhálózati meghibásodások (2007 - 2021)

Tököl, csőhálózati meghibásodások száma 
(2013-2021)

2. ábra

Tököl ivóvíz hálózata 2013 decemberében került a Fővárosi Vízmüvek Zrt. kezelésébe, az ezt 
megelőző időszakról nem rendelkezünk adattal. Tököl ivóvíz hálózatának csőtörési rátája 2021 
évben 0,15 db/km/év volt, ami nemzetközi és hazai viszonylatban is nagyon jónak mondható.

10 Nyomászónák összesített adatai

Az elosztóhálózat területi adottságai következtében egy nyomásövezeti zónából épül fel.

Zónanév Zóna jellege Medence térfogat 
[m3]

Szivattyú-kapacitás 
[m3/h]

Szivattyú tartalék 
[db]

Tököl Á/Z 4000 2480 3+1

Zóna jellege:

Á/Z (Állandósult fogyasztású/Zöldövezet)

I (Ipari fogyasztók)

11 Víztároló medencék

Tököl ivóvízellátó rendszere a következő táblázat szerinti medencéket foglalja magában.

Medence neve Címe Ellátási terület Mérete 
(m3)

Fenékszint 
(mBf)

Szerkezeti 
anyaga

Tököl 1-es 
kamra

2316 Tököl, Fö út
143.

Tököl -Szigethalom - 
Szigetszentmiklós 2000 97,32

97,52 Vasbeton

Tököl 2-es 
kamra

2316 Tököl, Fö út
143.

Tököl -Szigethalom - 
Szigetszentmiklós 2000 97,32

97,52 Vasbeton
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A víziközmü szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv

Víziközmű rendszer megnevezése:
Tököl ivóvízellátó rendszere

12 Nyomásfokozó gépházak

A területen nincs nyomásfokozó létesítmény, csak hálózati összeköttetés van a Fővárosi Vízművek 
Zrt. Budapesti víziközmű rendszerével.

13 Vízátadás társ víziközműveknek (összesítő táblázat)

Tököl ivóvízellátó rendszerével kapcsolatban álló víziközmű rendszereket, a kapcsolatot képező 
átadási pontok helyrajzi számait, az ellátási területeket és üzemeltetőjüket az alábbi táblázatok 
mutatják be.

• Átadásra vonatkozóan:

Vízi közmű 
rendszer neve

Kapcsolatban álló 
víziközmű
rendszerek 

megnevezése

A kapcsolatot 
képező átadási 
pontok helyrajzi 

számai

Víziközmű rendszer 
ellátási területe

Víziközmű rendszer 
üzemeltetője

Tököl ivóvízellátó 
rendszere Szigethalom

Hrsz.: 3011/4 
Szigethalom, Mester 

u. - Határ u.
Szigethalom DPMV Zrt.

Tököl ivóvízellátó 
rendszere Szigethalom

Hrsz.: 1928 
Szigethalom, József 

A. u. - Petőfi u.
Szigethalom DPMV Zrt.

Tököl ivóvízellátó 
rendszere Szigethalom

Hrsz.: 3577 
Szigethalom, Fiumei 

u.
Szigethalom DPMV Zrt.

Tököl ivóvízellátó 
rendszere Szigethalom Hrsz.: 5100 

Szigethalom, Mű u. Szigethalom DPMV Zrt.

Tököl ivóvízellátó 
rendszere Szigethalom Hrsz.: 396 

Szigethalom, Erdő u. Szigethalom DPMV Zrt.

Tököl ivóvízellátó 
rendszere Szigethalom Tököl, Határ utca 3. Szigethalom DPMV Zrt.

Tököl ivóvízellátó 
rendszere Szigetszentmiklós

Hrsz.: 12022
Szigetszentmiklós

Euro 2000
Szigetszentmiklós Fővárosi vízművek 

Zrt.

Tököl ivóvízellátó 
rendszere Szigetszentmiklós

Szigetszentmiklós, 
Gyári út - Mű út 
kereszteződése, 
EURO 2000 előtt

Szigetszentmiklós Fővárosi vízművek 
Zrt.

Tököl ivóvízellátó 
rendszere Szigetszentmiklós Szigetszentmiklós, Mű 

út-Tököli út Szigetszentmiklós Fővárosi vízművek 
Zrt.

14 Fertőtlenítés és online monitoring rendszer

14.1 Fertőtlenítés
A budapesti vízellátó rendszerről az átadási ponton klórozással kezelt víz kerül átadásra.

Az ivóvíz további kezelése vízbiztonsági okokból, illetve a csőhálózat hossza miatt klórozással vagy 
hipózással (NaOCI), adagolással történik az alábbi létesítményben:

• Tököli gépház klórozó
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A víziközmü szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv

Víziközmű rendszer megnevezése:
Tököl ivóvízellátó rendszere

14.2 Online monitoring rendszer
Laboratóriumi vizsgálattal az alábbi mintavételi pontokon történik ellenőrzés a Fővárosi Vízművek 
Zrt. akkreditált laboratóriumában több paraméterre az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 
ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelettel összhangban:

• Betáplálás! pontok

• Fogyasztói csapok

Eltérés esetén un. döntési mátrix szerinti az eljárásmód.

15 Üzemirányító rendszer, energetika
15.1 Üzemirányító rendszer
A vízellátó rendszerben szereplő valamennyi objektum, így a Tököli szívómedence és gépház is integrálásra 
került a Fővárosi Vízművek Zrt. központi üzemirányító (SCADA) rendszerébe.

15.2 Villamosenergiaellátás
Az üzemeltetett vízmű objektumok villamos energia ellátását az elosztó hálózati engedélyes (ELMÜ Hálózati 
Kft.) biztosítja 20 kV-os hálózatról a Hálózatcsatlakozási- és Hálózathasználati szerződésekben foglaltak 
szerint.

lr. sz. Település Utca Helyrajzi szám Objektum Feszültség 
[kV]

Rendelkezésre 
álló telj. [kVA]

2316 Tököl Fö út 143 2302;2303; 2304 Vízmű gépház 20 200

16 Földgáz-és propánellátás
Budapesten kívül összesen 6 telephelye van a társaságnak, mely vezetékes földgáz, vagy tartályos propán 
ellátással rendelkezik.

A földgázellátás elsősorban a létesítmények fűtését/temperálását szolgálja, a fogyasztás kisebb része a 
személyzet szociális jellegű igényeiből adódik (pl. használati melegvíz-előállítás).

A vezetékes földgáz ellátás tartós kimaradása, földgázkorlátozás elrendelése, vagy más, a földgáz ellátást 
érintő havária helyzet fellépésekor szükséges teendőket a társaság erre vonatkozó belső szabályzata 
tartalmazza.

16.1 Szerződések

16.1.1 Egyetemes szolgáltatási szerződés

A telephelyen beépített teljesítmény 4 m3/h és 20 m3/h közötti összteljesítményű fogyasztási helyek a törvényi 
előírásoknak megfelelően egyetemes ellátásra jogosultak, és érvényes egyetemes szolgáltatási szerződések 
alapján ezen ellátás keretein belül vételeznek földgázt, jelen esetben az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

16.1.2 Elosztóhálózat-használati szerződés

A földgáz fogyasztási helyekre történő fizikai szállítása és a rendelkezésre álló teljesítmények folyamatos 
biztosításához szükséges előfeltételek megteremtése a területileg illetékes elosztóhálózati engedélyes (itt: 
Tigáz-DSO Kft.) kötelezettsége, melyet az egyes csatlakozási pontokon az Elosztóhálózat-használati 
szerződésekben foglaltak szerint biztosít.

A hálózatcsatlakozási pont egyben a tulajdonjogi határ is, amely ponttól a fogyasztó felé eső berendezések a 
rendszerhasználó Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdona (kivéve az elszámolás alapjául szolgáló földgáz 
fogyasztásmérőt, az esetleg a mérőhöz tartozó adatrögzítőt és távleolvasáshoz szükséges modemet).
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A víziközmü szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv

Víziközmű rendszer megnevezése:
Tököl ivóvízellátó rendszere

16.2 Korlátozási besorolás

A földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási 
válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló 110/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet alapján a 
Fővárosi Vízművek Zrt. létesítményei a Nem korlátozható kategóriába sorolandók be. Ennek jogi alapja, hogy 
társaságunk a GET 3.§ 75. b) alpontja szerint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
törvényben meghatározott szociális intézménynek minősül. Az ezt igazoló nyilatkozatot minden évben 
szükséges megküldeni a földgázszolgáltatónak. A besorolás 2022 első félévében felülvizsgálat alatt van a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál.

16.3 A földgázellátás főbb jellemzői

Az agglomerációs telephelyek földgáz fogyasztása 2022-ben 72.747 m3 volt, mely a Fővárosi Vízművek Zrt. 
teljes éves földgázfogyasztásának 5%-a.

17 Forrásoldal bemutatása

Az értékcsökkenés összegét a vagyonkezelési szerződések alapján üzemeltetett víziközmü vagyon 
bruttó értéke alapján, a Fővárosi Vízművek Zrt. számviteli politikája szerinti leírási kulcsok átlagos 
mértéke alapján számítottuk a 2023-2037 időszak tekintetében, figyelembe véve az aktiválásokat is. 
Az értékcsökkenés összegének megbontásánál (település/víziközmű rendszer) a 2022. év elején 
meglévő eszközállomány alapján számított értékcsökkenési leírás arányait vettük figyelembe. A 
rendelkezésre álló források mértékét ütemenkénti bontásban az alábbi táblázat ismerteti.

I. ütem 

(2023)
II. ütem 

(2024-2027)
III. ütem 

(2028-2037)

Pénzügyi forrás (eFt) 7 900 16 537 37 974

Tervezett feladatok nettó 
költsége a teljes ütem 

tekintetében (eFt)
7 900 1 038 916 1 997 917

A 2023-2037 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv, Felújítási és pótlási terv 
dokumentum a víziközmü-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtását szabályozó 58/2013 (II. 27) Kormány rendelet vonatkozó paragrafusai alapján, 
valamint a 61/2015 (X.21.) NFM rendelet alapján, azok előírásainak figyelembe vételével lett 
összeállítva.

Az újonnan megvalósuló víziközművek ráfordítási igényei nem veszélyeztetik a meglévő 
víziközmüvek felújítási és pótlási feladatainak elvégzését. Az újonnan megvalósuló víziközművek 
amortizációs költsége (ÉCS-je), azaz a felújítási és pótlási feladatok forrásigénye a vízdíjban nem 
fog megképződni.

A Fővárosi Vízművek Zrt. által vagyonkezelési szerződés alapján üzemeltetett víziközmű rendszerek 
felújítási és pótlási terveinek összeállítása a Társaságunknál hatályban lévő Beruházási Szabályzat 
alapján, valamint az arra épülő beruházás-tervezési (felújítás-pótlás tervezési) gyakorlatnak 
megfelelően történik. A beruházási (felújítás-pótlási) tervekben szereplő feladatok meghatározása 
állapotfelmérésen, diagnosztikai vizsgálati eredményeken, kockázati modellezés eredményein, 
illetve a korábbi adatokat magába foglaló prioritásszámítási modell alkalmazásával történik.
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A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv

Víziközmű rendszer megnevezése:
Tököl ivóvízellátó rendszere

A felújítási-pótlási feladatok forrását a díjakból származó bevételekben megtérülő, költségként 
elszámolt értékcsökkenési leírás biztosítja abban az esetben, ha az eszköz aktiválást követően a 
Társaság tulajdonában, vagy vagyonkezelésében marad.
Amennyiben az I. ütem vonatkozásában előre nem látható, rendkívüli feladat merül fel, akkor a 
fentebb röviden ismertetett beruházás-tervezési gyakorlatnak megfelelően elvégezzük a feladatra 
vonatkozó prioritásszámítást, mely eredményének függvényében, szükség szerint elvégezzük az 
adott évi felújítási és pótlási terv módosítását A tervmódosításokra vonatkozó jóváhagyási kérelmet 
a jogszabályi előírásoknak megfelelően benyújtjuk a MEKH részére.

A jelenleg hatályos, 10 éve befagyasztott vízdíj és a 2023 évre vonatkozóan bizonytalan villamos 
energia árak okán a GFT finanszírozására a tulajdonosokkal és hatóságokkal egyeztetve megoldást 
szükséges találni.

18 Felújítási és pótlási programok

A Felújítási és pótlási programok alapját képező műszaki stratégiai dokumentumok a Fővárosi 
Vízművez Zrt. teljes ellátási területére lettek meghatározva, mivel megfelelő statisztikai adatokat 
(hiba darabszámok, üzemeltetési tapasztalatok, stb.), illetve az azokon alapuló felújítási/pótlási 
koncepciókat megfelelő méretű adatbázisra célszerű kidolgozni. A műszaki stratégiai 
dokumentumok csatolva a Fővárosi Vízművek Zrt. által ellátott szolgáltatási területek víziközmüvek 
GFT Felújítás és pótlási terveihez külön dokumentumban szerepelnek
Ebben Ivóvízellátó Rendszer, Felújítási és Pótlási Stratégiai Programok című anyagban az 
alábbiakra van kidolgozva felújítási program:

• Kutak felújítási programja
• Árvízvédelmi stratégia
• Elektromos ellátás felújítási programja
• Alacsony nyomású gravitációs csatornák felújítási programja
• Betáp és elosztóhálózati gépházak felújítási programja
• Medence felújítási program
• Csőhálózati felújítási program
• Elzárók (tolózárak-csapózárak) felújítási és pótlási programja
• Bekötővezetékek felújítási és pótlási programja
• Tűzcsapok felújítási és pótlási programja

Ezen programok alapján tervezzük a GFT Felújítási és Pótlási tervét a II. és III. ütemben is 
megvalósítani, csakúgy mint ahogy az I. ütem alapját is jelen programok adják.

Fővárosi Vízművek Zrt. 10/10 2022. július



Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037időszakra 
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / xiziközmű-szo|qá|tató/

Vízi közmű-szolgáltató megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt.

Víziközmíi-szolgáltatási ágazat megnevezése: Tököl ivóvízellátó rendszere

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Tököl város önkormányzata

Víziközmű-rendszer kódja**: 12-29823-1-001-00-00

A B c D E F G H I

Fontossági 
sorrend Beruházás megnevezése

Vízjogi üzemeltetési/ 
fennmaradási engedély 

száma

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

Tervezett nettó 
költség

[eFt]

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás 
időtartama 

(év)

Kezdés Befejezés

Tervezett 
időtáv

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

(rövid/közép 
/hosszú)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Szerelvények cseréje 
(Tökölj

35100-1153/2022. ált Tököl város 
Ön kormányzata 4 000 ÉCS 2023 2023 Rövid X

2.
Bekötővezetékek 
cseréje (Tököl) 35100-1153/2022. ált Tököl város

Ön kormányzata 2 000 ÉCS 2023 2023 Rövid X

3. Tűzcsap cserék, 
kivezetések (Tököl) 35100-1153/2022. ált Tököl város 

Ön kormányzata 1 500 ÉCS 2023 2023 Rövid X

4.
Beruházási mérnökórák 
elszámolása (HÜO) 35100-1153/2022. ált Tököl város 

Ön kormányzata 400 ÉCS 2023 2023 Rövid X

|

5.

Tököl 700 mm-es 
szivóvezeték (Tököl átadó 
gépház és Tököl gépház és 
medence között) 
rekonstrukció

35100-1153/2022. ált Tököl város 
Ön kormányzata 180 000

ÉCS / pályázati 
forrás / egyéb 

forrás
2024 2027 Közép X X X X

6.
Parkerdő utca (Rubicon u, - 
Pipacs sor) ivóvíz vezeték 
rekonstrukció

35100-1153/2022. ált Tököl város 
Ön kormányzata

207 600
ÉCS / pályázati 
forrás / egyéb 

forrás
2024 2027 Közép X X X X

7.

Betáp és elosztóhálózati 
gépház felújítási 
program (ivóvízellátó
rendszer, Felújítási és pótlási stratégiai 
programok 5. fejezet alapján)

35100-1153/2022. ált Tököl város 
Önkormányzata 103 500

ÉCS / pályázati 
forrás / egyéb 

forrás
2024 2027 Közép X X X X

a.

Medencék, víztornyok 
felújítási programja 
(Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és 
pótlási stratégiai programok 6. fejezet 
alanián)

35100-1153/2022. ált Tököl város 
Önkormányzata 130 000

ÉCS / pályázati 
forrás / egyéb 

forrás
2024 2027 Közép X X X X

9.

Csőhálózat felújítási 
programja
(Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és 
pótlási stratégiai programok 8. fejezet 
alaníán)

35100-1153/2022. ált Tököl város 
Ön kormányzata 171 900

ÉCS / pályázati 
forrás / egyéb 

forrás
2024 2027 Közép X X X X

10.

Bekötővezeték 
rekonstrukció (ivóvízellátó 
rendszer, Felújítási és pótlási stratégiai 
programok 10. fejezet alapján)

35100-1153/2022. ált Tököl város 
Önkormányzata 151 000

ÉCS / pályázati 
forrás / egyéb 

forrás
2024 2027 Közép X X X X

11.
Rendkívüli helyzetből 
adódó azonnali 
feladatok

35100-1153/2022. ált Tököl város 
Ön kormányzata 94 916

ÉCS / pályázati 
forrás / egyéb 

forrás
2024 2027 Közép X X X X



Fontossági 
sorrend Beruházás megnevezése

Vízjogi üzemeltetési/ 
fennmaradási engedély 

száma

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

Tervezett nettó 
költség

[eFt]

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás 
időtartama 

(év)

Tervezett 
időtáv

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Kezdés Befejezés (rövid/közép 
/hosszú) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

12.

Betáp és elosztóhálózati 
gépház felújítási
program (i vóvízeiiátó
rendszer, Felújítási és pótlási stratégiai 
programok 5. fejezet alapján)

35100-1153/2022. ált Tököl város 
Önkormányzata

182 920
ÉCS / pályázati 
forrás / egyéb 

forrás
2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

13.

Medencék, víztornyok 
felújítási programja 
(Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és 
pótlási stratégiai programok 6. fejezet 
alaoiánl

35100-1153/2022. ált
Tököl város 

Önkormányzata 219 504
ÉCS / pályázati 
forrás / egyéb 

forrás
2028 2037 HOSSZÚ X X X X X X X X X X

14.

Csőhálózat felújítási 
programja (ivóvízellátó 
rendszer, Felújítási és pótlási 
stratégiai programok 8. fejezet 
aiaoíán)

35100-1153/2022. ált Tököl város 
Önkormányzata 1 198 664

ÉCS / pályázati 
forrás / egyéb 

forrás
2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

15.

Be kötő vezeték 
rekonstrukció (ivóvízellátó 
rendszer, Felújítási és pótlási stratégiai 
programok 11. fejezet alapján)

35100-1153/2022. ált Tököl város 
Ön kormányzata 215 200

ÉCS / pályázati 
forrás / egyéb 

forrás
2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

16.
Rendkívüli helyzetből 
adódó azonnali 
feladatok

35100-1153/2022. ált Tököl város 
Ön kormányzata 181 629

ÉCS / pályázati 
forrás / egyéb 

forrás
2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X



Fontossági 
sorrend Beruházás megnevezése

Vízjogi üzemeltetési/ 
fennmaradási engedély 

száma

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

Tervezett nettó 
költség

[eFt]

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás 
időtartama 

(év)

Tervezett 
időtáv

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Kezdés Befejezés (rövid/közép 
/hosszú) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

12.

Betáp és elosztóhálózati 
gépház felújítási
program (i vóvízeiiátó
rendszer, Felújítási és pótlási stratégiai 
programok 5. fejezet alapján)

35100-1153/2022. ált Tököl város 
Önkormányzata

182 920
ÉCS / pályázati 
forrás / egyéb 

forrás
2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

13.

Medencék, víztornyok 
felújítási programja 
(Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és 
pótlási stratégiai programok 6. fejezet 
alaoiánl

35100-1153/2022. ált
Tököl város 

Önkormányzata 219 504
ÉCS / pályázati 
forrás / egyéb 

forrás
2028 2037 HOSSZÚ X X X X X X X X X X

14.

Csőhálózat felújítási 
programja (ivóvízellátó 
rendszer, Felújítási és pótlási 
stratégiai programok 8. fejezet 
aiaoíán)

35100-1153/2022. ált Tököl város 
Önkormányzata 1 198 664

ÉCS / pályázati 
forrás / egyéb 

forrás
2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

15.

Be kötő vezeték 
rekonstrukció (ivóvízellátó 
rendszer, Felújítási és pótlási stratégiai 
programok 11. fejezet alapján)

35100-1153/2022. ált Tököl város 
Ön kormányzata 215 200

ÉCS / pályázati 
forrás / egyéb 

forrás
2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

16.
Rendkívüli helyzetből 
adódó azonnali 
feladatok

35100-1153/2022. ált Tököl város 
Ön kormányzata 181 629

ÉCS / pályázati 
forrás / egyéb 

forrás
2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X



Tököl - Víz I. ütem részletes

Gördülő Fejlesztési Terv 
Felújítási és pótlás (2023-2037) 

Tököl ivővizágazat, I. ütem

S.sz.
Fő

csoport

A beruházási igény Priori
tási 

szám

Beruházási keret 
(eFt)

Pénzügyi 
forrás

Jelleg
Vízjogi engedély 

státusza
megnevezése rövid (műszaki) leírása célkitűzése, oka elmaradásának kockázata

1. 12 Szerelvények cseréje (Tököl)
Szerelvényvizsgálatok során fellelt rendellenességek 
megszüntetése

Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset, és 
vagyonvédelem

Csősérülés esetén nem biztosítható az elvárt határidőn belül a 
vezeték kiszakaszolása. Zárás esetén nagy területen fellépő 
vízhiányok

102 4 000 ÉCS
Felújítás/

Pótlás
Nem 

engedélyköteles

2. 13 Bekötővezetékek cseréje (Tököl)
Szerelvényvizsgálatok, vízmérőcsere során feltárt 
rendellenességek felszámolása, elhasználódott, rossz állapotban 
lévő anyagból épült bekötés cseréje

Vízmérőcsere elvégezhetőségének biztosítása. 
Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset, és 
vagyonvédelem

Vízmérőcsere nem végezhető el, törvényi kötelezettség nem 
teljesíthető

102 2 000 ÉCS
Felújítás/

Pótlás
Nem 

engedélyköteles

3. 12 Tűzcsap cserék, kivezetések (Tököl)
Fenntartásból induló, beruházásba átkönyvelendő munkák az 
üzemeltetett hálózaton

98%-os rendelkezésre állási mutató elérése Jogszabályi nemmegfelelés 101 1500 ÉCS
Felújítás/ 

Pótlás
Nem 

engedélyköteles

4. 41 Beruházási mérnökórák elszámolása (HÜO)
A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított 
mérnökórák költsége a 2000. évi C. tv. 3. §. és 76.§ alapján

Mérnökórák elszámolása Nem megfelelő teljesítmény elszámolás 100 400 ÉCS Felújítás
Nem 

engedélyköteles

Összesen: 7 900
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A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv

Víziközmű rendszer megnevezése:
Tököl szennyvízelvezető rendszere
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A víziközmü szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv

Víziközmű rendszer megnevezése:
Tököl szennyvízelvezető rendszere

1 Víziközmű-rendszer megnevezése
A Fővárosi Vízművek Zrt. víziközmű rendszereinek megnevezését a következő táblázat tartalmazza:

Ellátási terület 
(település, 

településrész) 
megnevezése

Ellátásért felelős 
megnevezése

Víziközmű-rendszer 
megnevezése

Víziközmű-szolgáltatási 
ágazat 

(Közműves 
ivóvízellátás/Közmüves 

szennyvízelvezetés)

Tököl
Tököl Város 

Önkormányzata

Tököl szennyvízelvezető 
és szennyvíztisztító 

rendszer

Közműves 
szennyvízelvezetés

2 Víziközmű szolgáltató megnevezése, vezetője
Víziközmű szolgáltató hosszú neve:

Víziközmű szolgáltató rövid neve:

Víziközmű szolgáltató vezetője:

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Fővárosi Vízművek Zrt.

Keszler Ferenc vezérigazgató

3 Szennyvízelvezető rendszer leírása és alapadatai

A tisztítandó szennyvíz elválasztott rendszerű csatornahálózaton érkezik a tököli szennyvíztisztító 
telepre. A hálózaton 4 db közterületi átemelő műtárgy, valamint 509 db közterületi kisátemelő (ún. „Presskan” 
típusú rendszer) biztosítja, a szennyvíz továbbítását a tököli szennyvíztisztító telep irányába. A szennyvíz 
elvezető rendszer végátemelőjének tekinthető Faház átemelő biztosítja - opcionálisan - Halásztelek, valamint 
Szigethalom településeken keletkező szennyvíz továbbítását a tököli szennyvíztisztító telepre.

Település 
neve Üzemeltető Szennyvízhálózat teljes 

hossza(m)
Gerincvezeték 

hossza(m)
Bekötővezeték 

hossza(m)

Tököl FV Zrt. 107 441 62 255 45 186

4 Szennyvízhálózat adatai

4.1 Öblözetek megoszlása

Öblözetszám Ellátási terület (település, településrész) megnevezése / 
öblözetszám és név Gerincvezeték hossz (m)

Tököl

701 Faház (Határ úti) öblözet 38 445

702 Pesti úti lakótelep öblözet 14 423

790 Halásztelek-Tököl nyomóvezeték 2 776

792 Halásztelek Kossuth Lajos utcai (Temető) átemelő 6 612
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A víziközmü szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv

Víziközmű rendszer megnevezése:
Tököl szennyvízelvezető rendszere

4.2 Funkciómegoszlás és bekötések
Ellátási terület 

(település, 
település rész) 
megnevezése

Nyomás alatti 
gerinchálózat hossz 

(m)

Gravitációs 
gerinchálózat 

hossz(m)

Hálózat hossza 
összesen (m) Bekötések (db)

Tököl 59 201 3 054 62 255 2 590

4.3 Átmérőmegoszlás
(Gerinchálózat átmérő szerint

Ellátási terület 
(település, 

település rész) 
megnevezése

40 63 80 100 125 150
Összesen

1 185 21 330 6 702 2 009 291 2 074

Tököl (m)

160 200 250 300 315 500
62 255

751 10 710 4 859 1 416 9 187 1 353

4.4 Anyagmegoszlás
(Gerinchálózat Anyag szerint)

Ellátási terület 
(település, 

település rész) 
megnevezése

AC KPE KM-PVC KG-PVC Összesen

Tököl 1416 38 548 18 952 3 324 62 255

4.5 Átemelő műtárgyak

S. Átemelő neve
Szivattyúk 

száma 
(db/átemelö)

Szivattyúk típusa

1 Pesti úti Itp. átemelő (régi) (AE03) - Búvármotoros szivattyú

2 Pesti úti Itp. átemelő (új) (AE03) 2 Búvármotoros szivattyú

3 BV. Intézeti átemelő (AE01) 2 Búvármotoros szivattyú

4 BV. Intézet lakótelep átemelő (AE02) 2 Búvármotoros szivattyú

5 Faház átemelő (régi) (AE04) 2 Búvármotoros szivattyú
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6 Faház átemelő (új) (AE05) 2 Búvármotoros szivattyú

7 Közterületi kisátemelők (Presskan rsz.) 509 Búvármotoros szivattyú

5 Szennyvíztisztító telep bemutatása, alapadatai

Tököl város szennyvize az Önkormányzati tulajdonú Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati 
Társulási kistérségi szennyvíztisztító telepén kerül tisztításra.

A tököli szennyvíztisztító telep Tököl déli határában helyezkedik el. A szennyvíztisztító telep a Szerviz u. 1. sz. 
0176/1 hrsz. alatti ingatlanon található

Kiinduló adatok:

Qd (m3/d) Qh (m3/h) Qh max (m3/h) (Z=1/16) Befogadó

7 500 313 441 Duna 1618+747 fkm

A szennyvíztisztító telep hagyományos eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító.

6 Szennyvízminőség

A tisztító telepre érkező, valamint kibocsátott szennyvíz minőségét, valamint a technológiai folyamatot 
rendszeres laboratóriumi (akkreditált) vizsgálattal kell ellenőrizni. Az érkező és távozó szennyvízből részletes 
laboratóriumi vizsgálatot kell végezni havonta legalább egy alkalommal.
Ezen túlmenően amennyiben szükséges naponta gyorstesztes vizsgálatokkal ellenőrizni kell az egyes tisztító 
műtárgyak hatásfokát.
A szennyvíztisztító telep kommunális szennyvizek kezelésére tervezték. A kommunális szennyvizek 
csatornahálózatra bocsátásának feltételeit a 28/2004. (XII.25) KvVM rendelet, míg a csatornabírságról szóló 
szabályokat a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet rögzíti. A csatornahálózaton érkező szennyvíz minőségének 
meg kell felelni a rendeletben foglaltaknak, nevezetesen az alábbi paramétereknél nem lehet rosszabb: 
Főbb paraméterek:
pH= 6,5-10,0
KOI= 1000 g/m3 - dikromátos oxigénfogyasztás
boi5= 500 g/m3 - biokémiai oxigénigény
NH4-N<1>= 100 g/m3 - ammonium nitrogén
10’ ülepedő anyagi = 150 g/m3 -10 perces ülepedő anyag
SZOE<3>= 50/150 g/m3 - szerves oldószer extrakt
Összes N= 150 g/m3 - összes nitrogén
Összes P= 20 g/m3 - összes foszfor

(1) A küszöbértéket 24 órás átlagmintára kell megállapítani az állati hulladék ártalmatlanítás és hasznosítás 
technológiából származó szennyvizekre.
(2) 100 m3/d kibocsátás alatt a határérték növényi és állati eredet esetén háromszoros, fölötte kétszeres.

A felszíni vízbe történő tisztított szennyvíz kibocsátási feltételeit a jelenlegi szabályozás szerint a 220/2004.
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(VII.21.) Kormányrendelet, illetve a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szabályozza. Ez alapján a 
szennyvíztisztító telep kibocsátási paraméterei nem haladhatják meg az alábbi értékeket:

pH= 6,5-9,0
KOI= 150 g/m3 - Dikromátos oxigénfogyasztás
BOI5= 50 g/m3 - Biokémiai oxigénigény
nh4-n= 20 g/m3 -ammonium nitrogén
Ossz. Iebegőanyag= 200 g/m3 - összes lebegőanyag
Nösszesóí= 55 g/m3 - összes nitrogén
Pösszes= 10 g/m3 - összes foszfor
SZOE= 10 g/m3 - szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok)

A Dunába a tisztított szennyvíz befolyási pontja a 1618+747 kilométer szelvénynél található.

Egyéb komponensek tekintetében az elvezetett szennyvizek minőségének a vízszennyező anyagok 
kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004.(XII.25.) KvVM 
rendelet 2. számú melléklet „4. Általános védettségi kategória befogadói” területi kategóriában előírt 
határértékeknek kell megfelelnie.

6.1 Ellenőrzések, vizsgálatok

A tisztítótelepre érkező nyers és az elfolyó tisztított szennyvizek minőségét, valamint a technológiai folyamat 
vizsgálatát éves terv alapján végzi az üzemeltető, melyet az illetékes szakhatósággal előzetesen egyeztetett 
a 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet alapján.
A fogyasztók által a csatornahálózatba bebocsátott szennyvíz minőségét rendszeresen ellenőrzi az 
üzemeltető a fogyasztói kockázatok alapján.

7 Környezetvédelem

A Fővárosi Vízművek Zrt. környezetvédelmi tevékenységét a K-27 Környezetvédelmi szabályzat szabályozza. 
A Fővárosi Vízmüvek Zrt. 2006 óta üzemelteti az ISO 14001:2004 szabvány szerint tanúsított 
Környezetközpontú Irányítási Rendszerét (KIR).
Az KIR a társaság minden szervezeti egységére és tevékenységére kiterjed, és az alábbi fő szabályozási 
területeket foglalja magában:
• vízbázisvédelem,
• veszélyes anyagok kezelése,
• hulladékkezelés szabályozása és felügyelete,
• szennyvíz-kibocsátás szabályozása és felügyelete,
• levegőtisztaság-védelem szabályozása és felügyelete,
• zaj, rezgés és egyéb mechanikus hatások szabályozása és felügyelete,
• felkészülés, reagálás környezeti vészhelyzetekre.

A KIR szabályozása a K-27 Környezetvédelmi szabályzaton, a K-09 Integrált Irányítási Kézikönyvön, a V-30 
Integrált belső audit szabályozás - ISO eljárás MSZ EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 22000:2005, MSZ EN 
ISO 14001:2005, MSZ 28001:2008 c. szabályozáson és formanyomtatványokon keresztül valósul meg.
A KIR szabályozásnak való megfelelést minden évben belső auditokon ellenőrizzük.
Környezetvédelmi előírásainkat szerződéses alvállalkozóinkkal, partnereinkkel és bérlőinkkel szemben is 
érvényesítjük. Ehhez egyik fontos eszköz a szerződések kötelező környezetvédelmi melléklete, amely 
tartalmazza a velük szemben támasztott környezetvédelmi követelményeket.
Környezetvédelmi tevékenységünk közül kiemelt terület a vízbázisok védelme, amely keretében a vízbázis 
védőterületek biztonságba-helyezése és biztonságban tartása egyaránt fontos feladatunk.
Társaságunk különös figyelmet fordít a munkavállalók megfelelő belső képzésére. Az egyes telephelyek 
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(illetve szervezeti egységek) vezetői, a Környezetvédelmi csoport segítségével, minden évben ismétlő 
környezetvédelmi oktatást tartanak a telephelyen dolgozók részére, amely keretében a környezetvédelemmel 
kapcsolatos alapvető elvárásokra hívjuk fel a munkavállalók figyelmét.

8 Forrásoldal bemutatása

Az értékcsökkenés összegét a vagyonkezelési szerződések alapján üzemeltetett víziközmü vagyon, és az 
Üzemeltető és/vagy Ellátásért felelős tulajdonában lévő rendszerfüggetlen víziközmü vagyon bruttó értéke 
alapján, az Üzemeltető számviteli politikája szerinti leírási kulcsok átlagos mértéke alapján számítottuk a 2023
2037 időszak tekintetében, figyelembe véve a felújítás, pótlásokból adódó aktiválásokat, de nem kalkulálva az 
esetleges Ellátásért felelős finanszírozásában megvalósuló fejlesztésekkel. Az értékcsökkenés összegének 
megbontásánál (település/víziközmü rendszer) a 2021. év végén meglévő eszközállomány alapján számított 
értékcsökkenési leírás arányait vettük figyelembe. A források rendelkezésre állása esetén a beruházások 
mértékét, ütemenkénti bontásban az alábbi táblázat ismerteti.

1. ütem 

(2023)
II. ütem 

(2024-2027)
III. ütem 

(2028-2037)

Pénzügyi forrás 

(eFt)
15 949 68 089 156 357

Tervezett feladatok nettó 
költsége (eFt) 15 949 381 592 953 982

A 2023-2037 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv, Felújítási és pótlási terv dokumentum a 
víziközmü-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtását szabályozó 
61/2015. (X. 21.) Kormányrendelet vonatkozó paragrafusai alapján, azok előírásainak figyelembe vételével 
lett összeállítva.

A jelenleg hatályos, 10 éve befagyasztott vízdíj és a 2023 évre vonatkozóan bizonytalan villamos energia árak 
okán a GFT finanszírozására a tulajdonosokkal és hatóságokkal egyeztetve megoldást szükséges találni.

9 A GFT szerinti felújítás és pótlás

A Szennyvízágazat Üzemeltetési Osztály Felújítási és pótlási programjának alapját képező műszaki stratégiai 
dokumentum a Fővárosi Vízművez Zrt. teljes ellátási területére lettek meghatározva, mivel megfelelő 
statisztikai adatokat (pl.: hiba darabszámok, üzemeltetési tapasztalatok), illetve az azokon alapuló 
felújítási/pótlási koncepciókat megfelelő méretű adatbázisra célszerű kidolgozni.
A Tököli szennyvíz közműrendszer Vagyonkezelési szerződés keretein belül kerül üzemeltetésre, így az 
üzemeltető a vagyonelemek felújítására ás pótlására ennek a programnak alapján állítja össze a Gördülő 
Fejlesztési Tervet.

A Fővárosi Vízművek Zrt. Szennyvízágazati felújítási és pótlási stratégiája a Gördülő Fejlesztési Terv 
2. sz mellékletét képezi.
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Gördülő fejlesztési terv a 2023- 2037 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZA TA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / vízi közmű-szolgáltató*
Víziközmű-szolgá Itató megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt,
Víziközmű-szolgáItatási ágazat megnevezése: Tököl szennyvíztisztító rendszere
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Tököl Város Önkormányzata (ellátásért felelősök képviselője]

A B C D E F G H I

Fontossági sorrend Beruházás megnevezése Vízjogi üzemeltetési/ 
fennmaradási engedély száma

Az érintett ellátásért felelős(ök) 
megnevezése

Tervezett nettó 
költség

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás 
időtartama 

(év)

Tervezett 
időtáv A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

[eFt] Kezdés Befejezés (rövid/közép 
/hosszú) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Beruházási mérnökórák elszámolása (SZÜO) 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek Város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

835 ÉCS 2023 2023 rövid X

2 Telepi előmechnaikai berendezés felújítása 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek Város Önkormányzata 
Szigethalom Város Önkormányzata

15 000 ÉCS 2023 2023 rövid X

3 Szennyvíztisztító telep keverők és szivattyúk 
felújítása 35100/19233/2021. ált

Tököl Város ön kormányzata 
Halásztelek Város Önkormányzata 
^jinpthalnm Várns Önknrmánvyata

8 000 ÉCS 2023 2023 rövid X

4 Rácsgépház a rács gépészeti elemeinek cseréjével 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

10 000 ÉCS 2024 2027 Közép X X X X

5 Kavicsfogó és homokfogó műtárgy felújítás 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek Város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

5 000 ÉCS 2024 2027 Közép X X X X

6 Közbenső átemelő 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

15 000 ÉCS 2024 2027 Közép X X X X

7 Kétszintes ülepítő gépészeti felújítása 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek Város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

7 000 ÉCS 2024 2027 Közép X X X X

8 Osztóaknák, anaerob és anoxikus terek felújítása 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek Város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

23 000 ÉCS 2024 2027 Közép X X X X

9 Levegőztető elemek cseréje, felújítása 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek Város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

35 000 ÉCS 2024 2027 Közép X X X X

10 Fúvók felújítása 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek Város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

30 000 ÉCS 2024 2027 Közép X X X X

11 Utóülepítő kotró gépészeti felújítása 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

10 000 ÉCS 2024 2027 Közép X X X X

12 Szalag prés évenkénti felújítása 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek Város Önkormányzata 
Szigethalom Város Önkormányzata

20 000 ÉCS 2024 2027 Közép X X X X

13 Keverők, szivattyúk felújítása 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

50 000 ÉCS 2024 2027 Közép X X X X

14 Elektromos elosztó hálózat, és kritikus gépek 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek Város Önkormányzata 
Sziget ha lom Város Ön kormányzata

15 000 ÉCS 2024 2027 Közép X X X X

15 Irányítástechnikai felújítások 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

20 000 ÉCS 2024 2027 Közép X X X X

16 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek Város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

24 345 ÉCS 2024 2027 Közép X X X X



A B C D

Fontossági sorrend Beruházás megnevezése vízjogi üzemeltetési/ 
fennmaradási engedély száma

Az érintett ellátásért felelős(ök) 
megnevezése

17 Rácsgépház a rács gépészeti elemeinek cseréjével 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek Város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

18 Kavícsfogó és homokfogó műtárgy felújítás 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

19 Közbenső átemelő 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek Város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

20 Kétszintes ülepítő gépészeti felújítása 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek Város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

21 Osztóaknák, anaerob és anoxikus terek felújítása 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek Város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

22 Levegőztető elemek cseréje, felújítása 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek Város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

23 Fúvók felújítása 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek Város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

24 Utóülepítő kotró gépészeti felújítása 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek Város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

25 Szalag prés évenkénti felújítása 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

26 Keverek, szivattyúk felújítása 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek Város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

27 Elektromos elosztó hálózat, és kritikus gépek 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek Város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

28 Irányítástechnikai felújítások 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek Város Önkormányzata 
Szigethalom Város Önkormányzata

29 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni 
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód



E F G H I

Tervezett nettó 
költség

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás 
időtartama 

(év)

Tervezett 
időtáv A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

[eFt] Kezdés Befejezés (rövid/közép 
/hosszú) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20 000 ÉCS 2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

5 000 ÉCS 2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

45 000 ÉCS 2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

25 000 ÉCS 2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

65 000 ÉCS 2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

85 000 ÉCS 2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

75 000 ÉCS 2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

20 000 ÉCS 2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

45 000 ÉCS 2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

135 000 ÉCS 2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

30 000 ÉCS 2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

50 000 ÉCS 2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

60 863 ÉCS 2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X



Tököl - Szv I. ütem részletes

Gördülő Fejlesztési Terv 
Felújítási és pótlás (2023-2037) 

Tököl szennyvízelvezető rendszere, I. ütem

S.sz. Fő-csoport
A beruházási igény

Priori-tási szám
Beruházási keret 

(eFt)
Pénzügyi 

forrás Jelleg
Vízjogi engedély 

státusza
megnevezése rövid (műszaki) leírása célkitűzése, oka elmaradásának kockázata

1. 41 Beruházási mérnökórákTSZUO
A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított 
mérnökórák költségét a 2000. évi C. számvitelről szóló törvény 3.§. 
és 76.§. alapján javasoljuk figyelembe venni

Mérnökórák elszámolása Nem megfelelő teljesítmény elszámolás 100 949 ÉCS Felújítás
Nem engedély 

köteles

2. 72 Kisátemelők szivattyúinak felújítása
Presskan átemelőkben meghibásodott szivattyúk felújítása. 
Gépészeti berendezések felújítása, cseréje

Üzemeltetés kockázatának csökkentése, elvárt üzembiztos 
működés fenntartása

Üzemeltetési problémák, szennyvízkiöntés, lakossági 
panaszok megnövekednek. 90 5 000 ÉCS Felújítás

Nem engedély 
köteles

3. 72 Nagyátemelők szivattyúinak felújítása Nagyátemelőkben meghibásodott, nagy teljesítményű szivattyúk 
felújítása

Üzemeltetés kockázatának csökkentése, elvárt üzembiztos 
működés fenntartása

Üzemeltetési problémák, szennyvízkiöntés 84 SOOO ÉCS Felújítás Nem engedély 
köteles

4. 72 Szennyvízátemelők gépészeti-, építészeti felújítása
A települési szennyvízátemelők gépészeti egységeinek cseréje, 
szivattyúk ütemezett cseréje, felújítása. Korrodált rossz állapotú 
beton műtárgy felújítása

A folyamatos üzemeltetés biztosítása, 
állagmegóvás.Munkavédelmi előírásoknak való megfeleltetés

Üzemeltetetés biztonsága csökken, szennyvízkiöntés, 
környezetszennyezés, sérülés- és balesetveszélyes 
helyzetek kialakulása

83 5 000 ÉCS Felújítás
Nem engedély 

köteles

Összesen: 15 949
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A víziközmü szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény Víziközmű rendszer megnevezése:
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv Tököl szennyvíztisztító rendszere

1 Viziközmű-rendszer megnevezése
A Fővárosi Vízművek Zrt. viziközmű rendszereinek megnevezését a következő táblázat tartalmazza:

Ellátási terület 
(település, 

településrész) 
megnevezése

Ellátásért felelős 
megnevezése

Viziközmű-rendszer 
megnevezése

Viziközmű-szolgáltatási ágazat
(Közműves ivóvízellátás/Közműves 

szennyvízelvezetés/szennyvíztisztítás)

Szigethalom Szigethalom város 
Önkormányzata

Tököl szennyvíztisztító 
rendszere

szennyvíztisztítás - tulajdonos

Tököl
Tököl Város
Önkormányzata

Tököl szennyvíztisztító 
rendszere

szennyvíztisztítás - tulajdonos

Halásztelek
Halásztelek Város 
Önkormányzata

Tököl szennyvíztisztító 
rendszere

szennyvíztisztítás - tulajdonos

Szigetcsép
Szigetcsép Község 
Önkormányzata

Tököl szennyvíztisztító 
rendszere

szennyvíztisztítás - átadott szennyvíz

Szigetújfalu Szigetújfalu Község 
Önkormányzata

Tököl szennyvíztisztító 
rendszere

szennyvíztisztítás - átadott szennyvíz

2 Víziközmű szolgáltató megnevezése, vezetője
Víziközmű szolgáltató hosszú neve:

Víziközmű szolgáltató rövid neve:

Víziközmű szolgáltató vezetője:

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Fővárosi Vízművek Zrt.

Keszler Ferenc vezérigazgató

3 Szennyvízelvezető rendszer leírása és alapadatai
A tisztítandó szennyvíz elválasztott rendszerű csatornahálózaton érkezik a tököli közbenső átemelőbe (Faház 
átemelő) Szigethalom, Halásztelek és Tököl irányából, majd onnan nyomóvezetéken a szennyvíztisztító 
telepre. Szigetcsép és Szigetújfalu települések szennyvize külön nyomóvezetéken érkezik a szennyvíztisztító 
telepre, a szigetcsépi szennyvíz elvezető hálózat Kossuth utcai végátemelőjének nyomóvezetékén.
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4 Szennyvízhálózat adatai

A szennyvízcsatorna hálózat leíró adatait az egyes települések dokumentációja tartalmazza.

5 Szennyvíztisztító telep bemutatása, alapadatai

Tököl város szennyvize az Önkormányzati tulajdonú Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati 

Társulási kistérségi szennyvíztisztító telepén kerül tisztításra.

A tisztítótelep az alábbi VKR-ekröl származó szennyvizek megtisztítását végzi:

• Tököl (FV Zrt.)

• Halásztelek (FV Zrt.)

• Szigethalom (DPMV Zrt.)

• Szigetújfalu (DAKÖV Kft.)

• Szigetcsép (DAKÖV Kft.)

A tököli szennyvíztisztító telep Tököl déli határában helyezkedik el. A szennyvíztisztító telep a Szerviz u. 1. 

sz. 0176/1 hrsz. alatti ingatlanon található

A jelenlegi tartó bővített kapacitású szennyvíztisztító telep 7500 m3/nap, 47 000 lakos egyenérték 

szennyvíztisztítási kapacitásra hivatott, a beüzemelést követő 2014. évtől.

Kiinduló adatok:

Qd (m3/d) Qh (m3/h) Qhmax (m3/h) (Z=1/16) Befogadó

7 500 313 441 Duna 1618+747 fkm

A szennyvíztisztító telep technológiája a következő:

A szennyvíztisztító telep alacsony terhelésű, hagyományos eleveniszapos biológiai tisztítást végez, 

nitrifikációval, denitrifikációval és biológiai és kémiai foszfor eltávolítással (fémsó adagolással), hatósági 

utasítás esetén fertőtlenítéssel.

- Szennyvíz gépi rács, megkerülő kézi ráccsal

- Homokfogó

- Biológiai tisztítási fokozat, 2 párhuzamos sorral: (hagyományos eleveniszapos technológiával)

o Anaerob medence

o Anoxikus medence

o Aerob medence

- Pálcás iszapsűrítő

- DORR utóülepítő 2 db

- Iszapvíztelenítő berendezés 2 db

- Kezelőépület
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A viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv
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Tököl szennyvíztisztító rendszere

Műtárgyak:

Mechanikai tisztítás
A településekről D315 KPE, DN250 és DN150 nyomócsövön érkezik a szennyvíz a szennyvíztisztító csillapító 
akna elő aknájába. A fordított alakú csonka gúlák, melyekből a 4 db nyomócső folytatásaként 4 db DN100 
csillapító csövön keresztül folyik be a szennyvíz a nyomócsövek lökéseit csökkentve a csillapító akna közös 
aknájába. Innen 2 db DN500 KO33 acélcső vezet tovább a kavicsfogón át a rács és homokfogó felé. Az 
acélcsövek zárása a kavicsfogóban lévő DN500 méretű zsiliptolózárakkal végezhető.
A csillapító akna után, a rács és homokfogó műtárgy előtt egy kétrekeszes kavicsfogó műtárgy helyezkedik el 
a folyásfenéken görgetett kavicsszemcsék leválasztására. A zsompban összegyűlt kavics, homok kézi 
eltávolítású.
A kavicsfogó elején lévő két zsiliptolózárral szabályozható, hogy melyik rács és homokfogó berendezéssor 
üzemeljen. A gépi finomrács MEVA RS14-70-5mm pálcaközű, rácsszemét mosóval, vizes préscsiga 
továbbítással. A víztelenített, préselt rácsszemét a rácsakna két oldalán elhelyezett egy-egy 4 m3-es 
konténerben kerül gyűjtésre.
A légfúvásos homokfogóban az átfolyó szennyvizet az alulról bevezetett levegő v=30 cm/s körüli sebességgel 
keresztirányú körforgásra kényszeríti, mely sebesség mellett a d>0,2 mm-nél nagyobb szemcséjű finom 
homok leülepedik, de a lebegő szennyvíziszap a szennyvízzel együtt átfolyik a műtárgyon.
A homokfogó aljára leülepedett homokot két hosszanti vízszintes, majd egy 40° hajlásszögű ferde szállító 
csiga a műtárgy feletti épületben lévő 4 m3-es konténerbejuttatja.
A légbefúvásos homokfogó a homok visszatartásán kívül a szennyvíz elölevegöztetésére is szolgál. Az üzemi 
tapasztalatok alapján az érkező szennyvíz egy része anaerob állapotban van szulfid képződés mellett. A 
szulfidból keletkező kénsavas gőz a homokfogó és a telepi átemelő fém szerelvényeiben nagymértékű 
korróziós károkat okoz, ezért a foszfor eltávolítására a telep érkezési pontjában a csillapító aknában vas(lll)- 
kloridt kerül adagolásra, mely a szennyvíz szulfid tartalmát is gyorsan leköti.
A kavicsfogó, a rács és homokfogó műtárgy megkerülésére is van lehetőség. A csillapító akna negyedik rekesz 
aknakamrájából indul egy DN500 KO33 acélcső a csillapító akna melletti tisztító aknába kötve, ahonnan a 
szennyvíz a meglévő DN500 acny. vezetéken keresztül a rács és homokfogó utáni megkerülő aknába folyik. 
A kézi tisztítású rácson áthaladva a szennyvíz csatlakozik a főágba. A csillapító akna aknakamrájában egy 
Q=220 m3/h, P=4 kW kapacitású MONO MUNCHER 210A típusú aprító berendezés van a megkerülő ágra 
beépítve, az esetenként rávezetett szennyvíz rácsszemét mennyiségének a minimalizálására.
A rács és homokfogón, utána a megkerülő aknán átfolyt, durva mechanikai tisztítású elölevegöztetett 
szennyvíz a II. jelű telepi szennyvíz átemelőbe jut. Az 0 2,5 m-es belméretű MOBA típusú 
szennyvízátemelöben 1 db üzemi és 1 db tartalék SULZER XFP200G CB1.1 PE3220/4, szivattyú emeli át a 
3. jelű mérőaknán áthaladva a szennyvizet a 2 db terepszint fölé 8 m-re kiemelt kétszintes ülepítőbe. A 
felnyomott szennyvíz a nyomócsőben kerül két egyenlő részre osztásra.
A kétszintes ülepítő két egyenlő ülepítő térből áll, melyben a szennyvíz finom mechanikai tisztítása történik. A 
leülepedő iszap részek az alsó iszaptérbe jutnak, ahol az iszap anaerob úton kirothad, stabilizálódik, az 
ülepített szennyvíz bukó élen átbukva elfolyik az anaerob medencébe.
A kétszintes ülepítők rothasztó teréből a rothasztott iszap elvétele, az iszapcsö eltömődésének elkerülésére a 
kétszintes ülepítő mellett elhelyezkedő aknában beépített SULZER XFP80C-CB1.1 PE13/6 szivattyúval 
kialakított iszaplazító berendezéssel történik, mely az iszaptér hígabb részéből elszívott iszapvizet az iszapcsö 
vége elé nyomja fellazítva ezáltal az ott besürűsödött iszapot. Az ülepítőkbe érkező szennyvízhez legközelebbi 
iszapcsö vége elé híg szennyvíziszap kerül visszavezetésre, a sürü iszap, esetleg homok felkeverésére, 
fellazítására.

Biológiai tisztítás, foszfor kicsapatás
A biológiai tisztítás első technológiai egysége két darab anaerob medence, melyek a biológiai 
foszforeltávolítás miatt szükségesek. Az utóülepítőkből visszavezetett eleveniszap és a nyers szennyvíz 
levegőmentes térben való összekeverésével fejlődnek ki azok az acinobacter mikroorganizmusok, melyek a 
szennyvíz foszfor tartalmának nagy részét felveszik, valamint további előnyük, hogy a szennyvíz 
szennyezettségét (BOk, KOI) csökkentik, az eleveniszap ülepedési tulajdonságait javítják. A műtárgyban a 
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szennyvíz keverésére, az eleveniszap lebegésben tartására keverök szolgálnak. A műtárgyakba a kétszintes 
ülepítőkből elfolyó ülepített szennyvíz gravitációsan, míg az eleveniszap nyomócsövön jut be.
Az anaerob medencékből a szennyvíz az osztóaknába folyik, ahonnan az egylépcsős biológiai tisztításra kerül, 
ami nitrifikálással, denitrifikálással és biológiai foszfor eltávolítással együtt épül ki. A szennyvíz az 
osztóaknában két részre oszlik, egy 60 %-os és egy 40 %-os hidraulikai terhelésű egységre kerül.
A denitrifikáció az anoxikus műtárgyakban történik, ahol az aerob medence elfolyási részéből a biológiailag 
tisztított nitrát tartalmú szennyvíz recirkuláltatásra kerül az anoxikus medence elejére. A műtárgyban a 
szennyvíz és az iszap keverése történik, azonban biztosított a műtárgyak eleveniszapos medenceként való 
üzemeltetésére.
Az aerob eleveniszapos medencék hossza a 40 % (II. egység) - 60 %-os (I. egység) vonalakon eltérő, 
keresztmetszete 7,6 m x 5,9 m, vízmélység 5,3 m. Az aerob medencék a nitrifikáció biztosításához Lv,sl=0,15 
fajlagos iszapterheléssel és Ctot=3,5 kg/m3 iszapkoncentrációval, R=1,00 recirkulációs aránnyal üzemelnek. 
A 3+1 db recirkulációs szivattyúval a recirkuláció szabályozása lépcsőzetesen követi az érkező szennyvíz 
mennyiséget. A szennyvíz szennyezettségét a mechanikai tisztítás után 25% -kai csökkentett értékkel 
számolva BOIs=280 mg/l érték. Az aerob medencék összes hasznos térfogata Vu = 4000 m3. Az előre 
helyezett anoxikus medencék térfogata Vanox/Vanox+Vaerob = 0,25 érték alapján Vu =1333 m3, mely 
minimálisan T=10°C-ig 0,085 kg NOs-Nd/kg BOls nitrogén eltávolítását biztosítja.

A biológiai foszfor kicsapatás az anaerob medencében kezdődik az acinobakter mikroorganizmusok 
kifejlődésével. így a foszfor 50-80 %-a távolítható el, mely az aerob medencékben az eleveniszapba kerül, és 
az utóülepítőkön keresztül kikerül, a szennyvízből. A foszfor maradék részét vegyi úton lehet csak eltávolítani. 
A vegyszer vas(lll)-klorid, mely nem csak a foszfor kicsapatására, hanem a kénhidrogén csökkentésére is 
alkalmazásra kerül. A folyadék tartálykocsiban kerül szállításra és onnan átfejtésre a napi tároló tartályokba. 
A vegyszer előkészítő és adagoló berendezések az iszapvíztelenítő épületében helyezkednek el, onnan kerül 
hígítás nélkül adagolásra a szennyvíztisztító telep legelején lévő csillapító aknába.

Iszapkezelés
A fölösiszap szivattyúk a pálcás iszapsűrítő a Vu = 150 m3 műtárgyba juttatják az iszapot, ahonnan az az 
aerob iszapstabilizáló műtárgyakba Vu = 2*500m3 kerül, mely a sűrített iszap 17 napos levegőztetésére 
alkalmas. A műtárgy 4,70 m vízmélységű mély levegőztetésű, a 620 m3/h levegő igényt a légfúvók biztosítják. 
Az aerob iszapstabilizálás és iszapvíz dekantálást követően Q=10-15 m3/h, 200-400 kg/h szárazanyag 
tartalommal a TEKNOFANGHI MONOBELT NP-15E típusú szalagszűrő présekre kerül, melyek a kétszintes 
ülepítő anaerob stabilizált primer iszapjának, valamint a levegőztető medencék aerob kezelt szekunder fölös 
iszapjának víztelenítését végzik. Az iszapvíztelenítő gépekről a kihordó csiga az épület mellé helyezett 
konténerbejuttatja a stabilizált, víztelenített iszapot, mely átlag 18 % szárazanyag tartalmú. Az iszaptároló 
konténerek mozgatása csőrlővel történik.
A telepi iszapszikkasztó ágyak vésztározóként szolgálnak.

Tisztított szennyvíz dunai bevezetése
Az utóülepítőkről elfolyó tisztított szennyvíz egy 03 m belméretű tisztított szennyvíz átemelőbe kerül, ahonnan 
SULZER XFP201J CB2.315 PE300/4, Q = 161 l/s, H = 13 m, P = 30 kW. típusú szivattyúk továbbítják a 
szennyvizet a Vili, jelű, tolózár és mérőaknán valamint DN500 KPE 2,2 km hosszú nyomócsövön, és azon 
lévő több tolózár és légtelenítő aknán keresztül a Duna 1617+800 folyamkilométer szelvénybe.
(Régi nyomóvezeték és szennyvízátemelő, jelenleg tartalékul szolgál.) Az utóülepítőkről elfolyó tisztított 
szennyvíz a fertőtlenítő medencén áthaladva, vagy azt megkerülve jut a szennyvíz az átemelőbe, majd 1,5 km 
hosszú nyomócsövön keresztül a Dunába a 1618+747 folyamkilométer szelvényben.

A telep ipari vízellátása
A telep ipari vízellátását egy fúrt kút biztosítja:

Kút kataszteri száma: K-109

Kút EOV koordinátái: X=216062,36, Y=641894,95

Talpmélysége: 14,8 m
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A viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv

Víziközmű rendszer megnevezése:
Tököl szennyvíztisztító rendszere

Csövezése: 0-5,3 m között 0 241/228 mm acélcsővel

0-14,8 m között 0 165/155 mm acélcsővel

Szűrözés: 7,3 - 10,8 m között

Nyugalmi vízszint: -6,8 m

Max. vízhozam: 220 l/p

Szivattyú: K-61-12

Hidrofor akna: 3m x 2,6 m belméretű vb. akna

Hidrofor: 1600 I

Engedélyezett vízmennyiség: 460 m3/év

Felhasznált víz: talajvíz

Vízminőség: II. 0.

Vízfelhasználás: gazdasági célú

6 Szennyvízminőség

A tisztító telepre érkező, valamint kibocsátott szennyvíz minőségét, valamint a technológiai folyamatot 
rendszeres laboratóriumi (akkreditált) vizsgálattal kell ellenőrizni. Az érkező és távozó szennyvízből részletes 
laboratóriumi vizsgálatot kell végezni havonta legalább egy alkalommal.
Ezen túlmenően amennyiben szükséges naponta gyorstesztes vizsgálatokkal ellenőrizni kell az egyes tisztító 
műtárgyak hatásfokát.
A szennyvíztisztító telep kommunális szennyvizek kezelésére tervezték. A kommunális szennyvizek 
csatornahálózatra bocsátásának feltételeit a 28/2004. (XII.25) KvVM rendelet, míg a csatornabírságról szóló 
szabályokat a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet rögzíti. A csatornahálózaton érkező szennyvíz minőségének 
meg kell felelni a rendeletben foglaltaknak, nevezetesen az alábbi paramétereknél nem lehet rosszabb: 
Főbb paraméterek:
pH=
KOI=
BOI5=
NH4-N<1>=
10’ ülepedő anyag(2) =
SZOE<3>=
Összes N=
Összes P=

6,5-10,0
1000 g/m3 - dikromátos oxigénfogyasztás
500 g/m3 - biokémiai oxigénigény
100 g/m3 - ammonium nitrogén
150 g/m3 -10 perces ülepedő anyag
50/150 g/m3 - szerves oldószer extrakt
150 g/m3 - összes nitrogén
20 g/m3 - összes foszfor

(1) A küszöbértéket 24 órás átlagmintára kell megállapítani az állati hulladékártalmatlanítás és hasznosítás 
technológiából származó szennyvizekre.
(2) 100 m3/d kibocsátás alatt a határérték növényi és állati eredet esetén háromszoros, fölötte kétszeres.

A felszíni vízbe történő tisztított szennyvíz kibocsátási feltételeit a jelenlegi szabályozás szerint a 220/2004. 
(VII.21.) Kormányrendelet, illetve a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szabályozza. Ez alapján a 
szennyvíztisztító telep kibocsátási paraméterei nem haladhatják meg az alábbi értékeket:

pH= 6,5-9,0
KOI= 150 g/m3 - Dikromátos oxigénfogyasztás
BOI5= 50 g/m3 - Biokémiai oxigénigény
nh4-n= 20 g/m3 -ammonium nitrogén
Ossz. Iebegöanyag= 200 g/m3 - összeslebegöanyag
Nösszes^*— 55 g/m3 - összes nitrogén
Pösszes= 10 g/m3 - összes foszfor
SZOE= 10 g/m3 - szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok)
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A viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv

Víziközmű rendszer megnevezése:
Tököl szennyvíztisztító rendszere

A Dunába a tisztított szennyvíz befolyási pontja a 1617+800 kilométer szelvénynél található.

Egyéb komponensek tekintetében az elvezetett szennyvizek minőségének a vízszennyező anyagok 
kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004.(XII.25.) KvVM 
rendelet 2. számú melléklet „4. Általános védettségi kategória befogadói” területi kategóriában előírt 
határértékeknek kell megfelelnie.

6.1 Ellenőrzések, vizsgálatok

A tisztítótelepre érkező nyers és az elfolyó tisztított szennyvizek minőségét, valamint a technológiai folyamat 
vizsgálatát éves terv alapján végzi az üzemeltető, melyet az illetékes szakhatósággal előzetesen egyeztetett 
a 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet alapján.
A fogyasztók által a csatornahálózatba bebocsátott szennyvíz minőségét rendszeresen ellenőrzi az 
üzemeltető a fogyasztói kockázatok alapján.

7 Környezetvédelem

A Fővárosi Vízművek Zrt. környezetvédelmi tevékenységét a K-27 Környezetvédelmi szabályzat szabályozza. 
A Fővárosi Vízmüvek Zrt. 2006 óta üzemelteti az ISO 14001:2004 szabvány szerint tanúsított 
Környezetközpontú Irányítási Rendszerét (KIR).
Az KIR a társaság minden szervezeti egységére és tevékenységére kiterjed, és az alábbi fő szabályozási 
területeket foglalja magában:
• vízbázisvédelem,
• veszélyes anyagok kezelése,
• hulladékkezelés szabályozása és felügyelete,
• szennyvíz-kibocsátás szabályozása és felügyelete,
• levegőtisztaság-védelem szabályozása és felügyelete,
• zaj, rezgés és egyéb mechanikus hatások szabályozása és felügyelete,
• felkészülés, reagálás környezeti vészhelyzetekre.

A KIR szabályozása a K-27 Környezetvédelmi szabályzaton, a K-09 Integrált Irányítási Kézikönyvön, a V-30 
Integrált belső audit szabályozás - ISO eljárás MSZ EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 22000:2005, MSZ EN 
ISO 14001:2015, MSZ 28001:2008 c. szabályozáson és formanyomtatványokon keresztül valósul meg.
A KIR szabályozásnak való megfelelést minden évben belső auditokon ellenőrizzük.
Környezetvédelmi előírásainkat szerződéses alvállalkozóinkkal, partnereinkkel és bérlőinkkel szemben is 
érvényesítjük. Ehhez egyik fontos eszköz a szerződések kötelező környezetvédelmi melléklete, amely 
tartalmazza a velük szemben támasztott környezetvédelmi követelményeket.
Környezetvédelmi tevékenységünk közül kiemelt terület a vízbázisok védelme, amely keretében a vízbázis 
védőterületek biztonságba-helyezése és biztonságban tartása egyaránt fontos feladatunk.
Társaságunk különös figyelmet fordít a munkavállalók megfelelő belső képzésére. Az egyes telephelyek 
(illetve szervezeti egységek) vezetői, a Környezetvédelmi csoport segítségével, minden évben ismétlő 
környezetvédelmi oktatást tartanak a telephelyen dolgozók részére, amely keretében a környezetvédelemmel 
kapcsolatos alapvető elvárásokra hívjuk fel a munkavállalók figyelmét.

8 Forrásoldal bemutatása

Az értékcsökkenés összegét a vagyonkezelési szerződések alapján üzemeltetett víziközmü vagyon, és az 
Üzemeltető és/vagy Ellátásért felelős tulajdonában lévő rendszerfüggetlen víziközmü vagyon bruttó értéke 
alapján, az Üzemeltető számviteli politikája szerinti leírási kulcsok átlagos mértéke alapján számítottuk a 2023
2037 időszak tekintetében, figyelembe véve a felújítás, pótlásokból adódó aktiválásokat, de nem kalkulálva az 
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A viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv

Víziközmű rendszer megnevezése:
Tököl szennyvíztisztító rendszere

esetleges Ellátásért felelős finanszírozásában megvalósuló fejlesztésekkel. Az értékcsökkenés összegének 
megbontásánál (település/viziközmű rendszer) a 2021. év végén meglévő eszközállomány alapján számított 
értékcsökkenési leírás arányait vettük figyelembe. A források rendelkezésre állása esetén a beruházások 
mértékét, ütemenkénti bontásban az alábbi táblázat ismerteti.

1. ütem 

(2023)
II. ütem 

(2024-2027)
III. ütem 

(2028-2037)

Pénzügyi forrás 

(nettó millió Ft)
23 835 74 180 170 344

Tervezett feladatok nettó 
költsége (eFt) 23 835 264 345 660 863

A 2023-2037 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv, Felújítási és pótlási terv dokumentum a 
víziközmü-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtását szabályozó 
61/2015. (X. 21.) Kormányrendelet vonatkozó paragrafusai alapján, azok előírásainak figyelembe vételével 
lett összeállítva.

A jelenleg hatályos, 10 éve befagyasztott vízdíj és a 2023 évre vonatkozóan bizonytalan villamos energia árak 
okán a GFT finanszírozására a tulajdonosokkal és hatóságokkal egyeztetve megoldást szükséges találni.

9 A GFT szerinti felújítás és pótlás

A Szennyvízágazat Üzemeltetési Osztály Felújítási és pótlási programjának alapját képező műszaki stratégiai 
dokumentum a Fővárosi Vízművez Zrt. teljes ellátási területére lettek meghatározva, mivel megfelelő 
statisztikai adatokat (pl.: hiba darabszámok, üzemeltetési tapasztalatok), illetve az azokon alapuló 
felújítási/pótlási koncepciókat megfelelő méretű adatbázisra célszerű kidolgozni.
A Tököli szennyvíztisztító telep Vagyonkezelési szerződés keretein belül kerül üzemeltetésre, így az 
üzemeltető a vagyonelemek felújítására ás pótlására ennek a programnak alapján állítja össze a Gördülő 
Fejlesztési Tervet.

A Fővárosi Vízművek Zrt. Szennyvízágazati felújítási és pótlási stratégiája a Gördülő Fejlesztési Terv 
2. sz mellékletét képezi.

10 Melléklet

1. sz. melléklet: Gördülő Fejlesztési Terv; Felújítási és Pótlási terv
2. sz. melléklet: Gördülő Fejlesztési Terv; Szennyvízágazati felújítási és pótlási stratégia
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Gördülő fejlesztési terv a 2023- 2037 időszakra 
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZA TA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / vízi közmű-szolgáltató*
Víziközmű-szolgáItató megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt.
Víziközmű-szolgáItatási ágazat megnevezése: Tököl szennyvíztisztító rendszere
A Vksztv, 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Tököl Város Önkormányzata (ellátásért felelősök képviselője]

A B C D E F G H I

Fontossági sorrend Beruházás megnevezése Vízjogi üzemeltetési/ 
fennmaradási engedély száma

Az érintett ellátásért felelős(ök) 
megnevezése

Tervezett nettó 
költség

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás 
időtartama 

(év)

Tervezett 
időtáv A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

[eFt] Kezdés Befejezés (rövid/közép 
/hosszú) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Beruházási mérnökórák elszámolása (SZÜO) 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek Város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

835 ÉCS 2023 2023 rövid X

2 Telepi előmechnaikai berendezés felújítása 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek Város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

15 000 ÉCS 2023 2023 rövid X

3 Szennyvíztisztító telep keverők és szivattyúk 
felújítása 35100/19233/2021. ált

Tököl Város ön kormányzata 
Halásztelek Város Önkormányzata 
^zinpthalnm Váms Ön kormányzata

8 000 ÉCS 2023 2023 rövid X

4 Rácsgépház a rács gépészeti elemeinek cseréjével 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

10 000 ÉCS 2024 2027 Közép X X X X

5 Kavicsfogó és homokfogó műtárgy felújítás 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek Város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

5 000 ÉCS 2024 2027 Közép X X X X

6 Közbenső átemelő 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek város Ön kormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

15 000 ÉCS 2024 2027 Közép X X X X

7 Kétszintes ülepítő gépészeti felújítása 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek Város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

7 000 ÉCS 2024 2027 Közép X X X X

8 Osztóaknák, anaerob és anoxikus terek felújítása 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek Város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

23 000 ÉCS 2024 2027 Közép X X X X

9 Levegőztető elemek cseréje, felújítása 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek Város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

35 000 ÉCS 2024 2027 Közép X X X X

10 Fúvók felújítása 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek Város Önkormányzata 
Szigethalom Város Önkormányzata

30 000 ÉCS 2024 2027 Közép X X X X

11 Utóülepítő kotró gépészeti felújítása 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

10 000 ÉCS 2024 2027 Közép X X X X

12 Szalag prés évenkénti felújítása 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata

Halásztelek Város Önkormányzata 
Szigethalom Város Önkormányzata

20 000 ÉCS 2024 2027 Közép X X X X

13 Keverők, szivattyúk felújítása 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

50 000 ÉCS 2024 2027 Közép X X X X

14 Elektromos elosztó hálózat, és kritikus gépek 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek Város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

15 000 ÉCS 2024 2027 Közép X X X X

15 Irányítástechnikai felújítások 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

20 000 ÉCS 2024 2027 Közép X X X X

16 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 35100/19233/2021. ált
Tököl Város ön kormányzata 

Halásztelek Város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

24 345 ÉCS 2024 2027 Közép X X X X



17 Rácsgépház a rács gépészeti elemeinek cseréjével 35100/19233/2021, ált

18 Kavicsfogó és homokfogó műtárgy felújítás 35100/19233/2021. ált

19 Közbenső átemelő 35100/19233/2021. ált

20 Kétszintes ülepítő gépészeti felújítása 35100/19233/2021, ált

21 Osztóaknák, anaerob és anoxikus terek felújítása 35100/19233/2021. ált

22 Levegőztető elemek cseréje, felújítása 35100/19233/2021. ált

23 Fúvók felújítása 35100/19233/2021. ált

24 Utóülepítő kotró gépészeti felújítása 35100/19233/2021, ált

25 Szalag prés évenkénti felújítása 35100/19233/2021, ált

26 Keverek, szivattyúk felújítása 35100/19233/2021, ált

27 Elektromos elosztó hálózat, és kritikus gépek 35100/19233/2021, ált

28 Irányítástechnikai felújítások 35100/19233/2021. ált

29 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 35100/19233/2021. ált

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
•k A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód



Tököl Város ön kormányzata
Halásztelek Város Önkormányzata
Szigethalom Város Ön kormányzata

20 000 ÉCS 2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

Tököl Város ön kormányzata 
Halásztelek Város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

5 000 ÉCS 2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

Tököl Város ön kormányzata 
Halásztelek Város Önkormányzata 
Szigethalom Város Önkormányzata

45 000 ÉCS 2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

Tököl Város ön kormányzata 
Halásztelek város Ön kormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

25 000 ÉCS 2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

Tököl Város ön kormányzata 
Halásztelek Város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

65 000 ÉCS 2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

Tököl Város ön kormányzata 
Halásztelek város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

85 000 ÉCS 2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

Tököl Város ön kormányzata 
Halásztelek Város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

75 000 ÉCS 2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

Tököl város ön kormányzata 
Halásztelek város Ön kormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

20 000 ÉCS 2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

Tököl Város ön kormányzata 
Halásztelek Város Ön kormányzata 
Szigethalom város Ön kormányzata

45 000 ÉCS 2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

Tököl Város ön kormányzata 
Halásztelek Város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

135 000 ÉCS 2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

Tököl Város ön kormányzata 
Halásztelek város Önkormányzata 
Szigethalom Város Ön kormányzata

30 000 ÉCS 2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

Tököl Város ön kormányzata 
Halásztelek Város Önkormányzata 
Szigethalom Város Önkormányzata

50 000 ÉCS 2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

Tököl Város ön kormányzata 
Halásztelek város Ön kormányzata 60 863 ÉCS 2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X
Szigethalom Város Ön kormányzata



Tököl - Szvt.telep I. ütem

Gördülő Fejlesztési Terv 
Felújítási és pótlás (2023-2037) 

Tököl szennyvíztisztító rendszere, I. ütem

S.sz.
Fő

csoport

A beruházási igény
Priori

tási szám
Beruházási keret 

(eFt)
Pénzügyi 

forrás
Jelleg

Vízjogi 
engedély 
státuszamegnevezése rövid (műszaki) leírása célkitűzése, oka elmaradásának kockázata

1. 41 Beruházási mérnökórák elszámolása (SZÜO)
A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított 
mérnökórák költségét a 2000. évi C. számvitelről szóló törvény 
3.§. és 76.§. alapján javasoljuk figyelembe venni

Mérnökórák elszámolása Nem megfelelő teljesítmény elszámolás 100 835 ÉCS Felújítás
Nem 

engedély 
köteles

2. 81 Telepi előmechnaikai berendezés felújítása l-es MEVA léptetőrács csere
Üzembiztonság növelése, elhasználódott telep berendezések 
felújítása, cseréje, energiahatékonysági mutatók javítása

Üzem biztonság csökkenése, tisztítási hatásfok 
csökkenése, energetikai célkitűzések, hatósági 
határértékek tarthatósága

95 15 000 ÉCS Felújítás
Nem 

engedély 
köteles

3. 82
Szennyvíztisztító telep keverők és szivattyúk 
felújítása

Telepi technológia gépészeti berendezések felújítása, cseréje. 
Szennyvíztisztító telep keverők és szivattyúk felújítása. Légfúvók 
gépészeti felújítása

Telep tisztítási hatékonyságának szinten tartása, növelése. 
Energiagazdálkodási teljesítmény mutató javítása

Tisztított szennyvíz határértékeinek túllépése, 
bírságok számának növekedése, energia teljesítmény 
mutató stagnálása, emelkedése

90 8 000 ÉCS Felújítás
Nem 

engedély 
köteles

Összesen: 23 835
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