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Augusztus 31. hétfő

9:00 Hit és Élet ism.

9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Nádudvari krónika  
magyar dok.-film 64' ism.  
rend.: B. Révész László 

11:00 Érdi Panoráma ism.

15:00 Négyszemközt ism.

15:30 Felpörgető ism.

16:00 Mikrofonláz ism.

16:30 Földközelben ism.

17:00 Hit és Élet ism.

17:30 Mojito ism.

18:00 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje  
37–38. rész ism.

19:00 Híradó

19:20 Esti mese

19:30 Négyszemközt,  
beszélgetés aktuális témákról

19:45 Kézilabda-mérkőzés

21:15 Burleszkparádé 

21:45 Híradó ism.

22:00 Négyszemközt ism.

22:15 Tea két személyre ism.

Szeptember 1. kedd

9:00 Mojito ism.

9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Földközelben ism.

10:30 Mikrofonláz ism.

11:00 Kézilabda-mérkőzés ism.

15:00 Négyszemközt ism.

15:30 Hit és Élet ism.

16:00 Csillagszem ism. (Piramis Plusz)

16:30 Érdi Panoráma ism.

17:00 Felpörgető ism.

17:30 Mikrofonláz ism.

18:00 Nádudvari krónika  
magyar dok.-film 64' ism.  
rend.: B. Révész László 

19:00 Híradó

19:20 Esti mese

19:30 Négyszemközt,  
beszélgetés aktuális témákról

19:45 Fény-Kép, kulturális magazin

20:15 Vitalitás, életmódmagazin

20:45 Woyzeck német film  
George Büchner drámája alapján ism.  
rend.: Werner Herzog  
fsz.: Klaus Kinski, Eva Mattes 85'

22:15 Híradó ism.

22:30 Négyszemközt ism.

22:45 Fény-Kép ism.

Szeptember 2. szerda

9:00 Fény-Kép ism.

9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Vitalitás ism.

10:30 Hit és Élet ism.

11:00 Mikrofonláz ism.

11:30 Ütköző ism.

15:00 Négyszemközt ism.

15:30 Fény-Kép ism.

16:00 Érdi Panoráma ism.

16:30 Tea két személyre ism.

17:00 Mojito ism.

17:30 Vitalitás ism.

18:00 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje  
37–38. rész ism.

19:00 Híradó

19:20 Esti mese

19:30 Négyszemközt,  
beszélgetés aktuális témákról

19:45 Mozgás, sportmagazin

20:15 Illatos út a semmibe  
magyar filmvígjáték 95'  
rend.: Magyar József  
fsz.: Sinkovits Imre, Gera Zoltán, 
Esztergályos Cecília

22:00 Híradó ism.

22:15 Négyszemközt ism.

22:30 Mozgás ism.

Szeptember 3. csütörtök

9:00 Hit és Élet ism.

9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Illatos út a semmibe  
magyar filmvígjáték 95' ism.  
rend.: Magyar József  
fsz.: Sinkovits Imre, Gera Zoltán, 
Esztergályos Cecília

11:30 Mozgás ism.

15:00 Négyszemközt ism.

15:30 Vitalitás ism.

16:00 Felpörgető ism.

16:30 Érdi Panoráma ism.

17:00 Mikrofonláz ism.

17:30 Fény-Kép ism.

18:00 Mozgás ism.

18:30 Földközelben ism.

19:00 Hiradó

19:20 Esti mese

19:30 Négyszemközt,  
beszélgetés aktuális témákról

19:45 Halvízió, horgászmagazin

20:15 Földközelben,  
környezetvédelem, ökológia

20:45 Háztűzőrző magyar utifilm 2002. ism. 
rend.: Cséke Zsolt 57’ 

21:45 Hiradó ism.

22:00 Négyszemközt ism.

22:15 Mikrofonláz ism.

Szeptember 4. péntek

9:00 Csillagszem ism. (Piramis Plusz)

9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Földközelben ism.

10:30 Hit és Élet ism.

11:00 Mozgás ism.

11:30 Vitalitás ism.

15:00 Négyszemközt ism.

15:30 Halvízió ism.

16:00 Érdi Panoráma ism.

16:30 Vitalitás ism.

17:00 Fény-Kép ism.

17:30 Földközelben ism.

18:00 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje  
37–38. rész ism.

19:00 Híradó

19:20 Esti mese

19:30 Négyszemközt,  
beszélgetés aktuális témákról

19:45 Tea két személyre érdi érdekes 
emberekkel

20:15 Jutalomutazás  
magyar filmszatíra 85'  
rend.: Dárday István  
fsz.: Tamás Kálmán, Simai Mária

21:45 Híradó ism.

22:00 Négyszemközt ism.

22:15 Tea két személyre ism.

Szeptember 5. szombat

10:30 Ifipark, ifjúsági magazin

11:00 Tea két személyre ism.

11:30 Halvízió ism.

15:00 Ifipark ism.

15:30 Négyszemközt ism.

15:45 Burleszkparádé 

16:00 Érdi Panoráma, heti események 
összefoglalója 

16:30 Csillagszem – Zanzibár

17:00 Fény-Kép ism.

17:30 Halvízió ism.

18:00 Földközelben ism.

18:30 Így készült a Szentivánéji álom a 
Budapesti Operettszínházban ism.

19:00 Érdi Panoráma ism.

19:30 Burleszkparádé 

20:00 Ifipark ism.

20:30 Az öldöklő angyal  
spanyol film 95' ism.  
rend.: Luis Bunuel  
fsz.: Silvia Pinal, Enrique Rambal

22:00 Tea két személyre ism.

22:30 Házibuli klipműsor

Szeptember 6. vasárnap

10:30 Hit és Élet, vallás és civil társadalom

11:00 Ifipark ism.

11:30 Érdi Panoráma ism.

15:00 Jutalomutazás  
magyar filmszatíra 85' ism.  
rend.: Dárday István  
fsz.: Tamás Kálmán, Simai Mária

16:30 Érdi Panoráma ism.

17:00 Ifipark ism.

17:30 Kilométeres utcabál, összefoglaló  
a szombati eseményekről

18:00 Burleszkparádé 

18:30 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
39–40. rész 

19:30 A terrorista  
indiai film 95' ism.  
rend.: Santosh Sivan  
fsz.: Ayesha Darker, Anna Durai

21:00 Így készült a Szentivánéji álom  
a Budapesti Operettszínházban ism.

21:30 Törvénytelen muskátli 1. rész  
magyar dok.-film  
rend.: Kisfaludy András 59' ism.

22:30 Érdi Panoráma ism.

2009. augusztus 31.–szeptember 6-ig

Az

Mint ismeretes, 2009. 
augusztus 1-jén elkezdõ-
dött az érdi csatornázási 
program. A kiviteli ter-
vek készítésére korábban 
kiírt közbeszerzési eljárás 
lezárult, és elkezdtek dol-
gozni a részletes kiviteli 
terveket készítõ tervezõk.

Mi a célja a most zajló felmé-
résnek, mi az, amit érdemes 
tudni? Kovács Zoltánnak, a kivi-
teli terveket készítő konzorcium 
megbízottjának tettünk fel kér-
déseket.

– Milyen célból készül a fel
mérés? Korábban nem készültek 
már el a tervek és engedélyek?

– A jelenlegi felmérés célja, 
hogy a bekötések helyét a kivite-
li terveken a valóságnak – a lehe-
tőségnek – megfelelően határoz-
zuk meg. Ezt egyeztetni kíván-
juk az ingatlantulajdonosokkal, 
megbízottakkal. Ezért járjuk a 
várost, és ebben a munkában 
kérjük a lakosság együttmű-
ködését. Az engedélyes tervek 
már évekkel ezelőtt elkészül-
tek, azóta azonban sok mindent 
megváltoztatott az élet, hiszen 
az évek alatt sok ház épült, fej-
lesztések történtek, telekalakí-
tások, építkezések voltak. Sőt, 
ha csak a fák növekedtek meg 
azóta, az is befolyásolja a bekö-
tések helyét. A most készülő 
kiviteli tervek olyan részletesek, 
amelyek magassági szinteket 
is tartalmaznak és a bekötések 
helyét is, amelyről majd a kivite-
lező az anyagkigyűjtést el tudja 
végezni, illetve a földmunkát a 
megfelelő helyen és mélységben 
tudja majd kivitelezni.

– Többen jelezték, hogy spe
ciális az ingatlanuk helyzete, 
szakértőre van szükség. Meg 
lehet ezt oldani?

– Ez a munka alapvetően kép-
zéssel, betanítással elvégezhető. 
Minden egyes ingatlan felméré-
se mérnöki óradíjjal meglehe-
tősen magas költséggel járna. 
Az egyszerűbb eseteket olcsóbb 
bérezésű diákok vagy beugró 
érdi és környékbeli munkatár-
sak mérik fel. Természetesen 
ott, ahol szükséges, a felmérési 
jegyzőkönyvekre ráírják, hogy 
„műszeres mérést” vagy „mér-
nök helyszíni felmérését igény-
li”, és ilyen esetben kimennek 
és részletesen felmérik. 

– Ez a felmérés azt is jelenti, 
hogy egyúttal felmérik és megter
vezik a belső bekötést is? 

– Ahhoz, hogy a szennyvíz az 
ingatlanból megtisztítva a Dunába 
eljusson, több szakasz megépíté-
se szükséges. A legnagyobb része 
ennek a közös beruházásban tör-
ténik: ez a tisztítókapacitás és az 
utcai csatornahálózat, valamint 
az erre rácsatlakozó bekötőve-
zeték. Ez a kerítésen legfeljebb 
1 méteren belül elhelyezett házi 
bekötőaknáig tart. Erre fizetik a 
társulati tagok a hozzájárulást az 
önrész megteremtéséhez, és erre 
adja az EU a támogatást. A belső 
csatorna építése – a háztól a 
házi bekötőaknáig – azonban a 
tulajdonos feladata. Nem része a 
közös, nagy városi beruházásnak, 
ezért azt mi nem tervezzük meg. 
Ezt a részt a tulajdonos jogo-
sult megterveztetni, megépíttetni 
vagy akár saját maga megépíteni. 
A mostani belső csatorna vár-
ható nyomvonalát csupán azért 
jelöljük a jegyzőkönyvön, hogy 
azokat összesítve megtudjuk, 

mekkora lesz az anyagszükség-
let. Remélhetőleg a nagy tételben 
vásárlással az anyagokra is lehet 
majd mennyiségi árkedvezményt 
elérni a lakosság számára a keres-
kedőknél.

– Hogyan dolgoznak a felmé
rők? Hol lehet ellenőrizni, hogy 
valóban a program keretében 
jöttek?

– A felmérők a kiképzés után 
próbaidővel kezdenek, igazol-
ványt kapnak, amelyet a nya-
kukban hordanak. Semmilyen 
díjat nem számolhatnak fel, és 
ellenszolgáltatást nem fogadhat-
nak el. Kérjük, ellenőrizzék a 
jogosultságukat, majd lássák el 
őket információkkal, hogy a fel-
mérés alapján helyesen készít-
sük elő a kivitelezést. Kétely 
esetén hívják az 521-343-as tele-
fonszámot.

A felmérőknek a következő 
feladataik vannak minden ingat-
lan megkeresésekor: 

1.  ingatlanazonosítás: hrsz, 
telek, tulajdonos, ház beje-
lölése, méretei, ha nincs a 
rajzon; 

2.   utcai bekötőakna kiválasz-
tása és bejelölése (átfolyós 
vagy bukóakna);

3.  a ház fekvése miatt eldönten-
dő, gravitációs lesz-e a belső 
csatorna, vagy átemelő kell;

4.  belső csatornanyomvonal 
berajzolása, fordító- és egye-
sítőaknák száma; 

5.  jegyzőkönyv készítése

A felmérők háromszor kísére-
lik meg felvenni a kapcsolatot. 
Sikertelen próbálkozás esetén 
egy értesítőt hagynak telefon-
számmal és a visszatérési idő-
pont megjelölésével. Ha ennek 
ellenére nem sikerül találkozni 
az illetékesekkel, azt követően 
egyoldalúan, műszaki becslés-
sel jelöljük a jegyzőkönyvre a 
bekötőakna helyét (pl. üres tel-
keknél). 

– Milyen területek vannak 
soron? Milyen ütemezésben dol
goznak?

– Napi 300 ingatlan felmérését 
tervezzük, de még nem értük el 
ezt a szintet. A Rávna területe 
volt az első, majd egy ligeti utcát 
is teszteltünk a rendkívüli terep-
viszonyok miatt. A Parkvárosból 
indultunk, most az M7-es fölötti 
utcák vannak soron. Ha végez-
tünk, akkor jövünk a városköz-
pont felé, déli irányban.

– Mit tegyen az, aki nem volt 

otthon, amikor keresték? Hol 
érdeklődhet bővebb információ
kért?

– Érdeklődhet a csatornázá-
si irodában Érden, az Alispán 
u. 8. szám alatt, e-mailben a 
muszak@erdicsatornazas.hu 
címen vagy telefonon. Ha nem 
volt otthon, de találkozott az 
értesítéssel, akkor a rajta jegy-
zett felmérőt hívja először, aki 
besorolja az újra látogatást. Ha 
már leadta, akkor az ingatlantu-
lajdonos az irodában tekintheti 
meg a javasolt megoldást, ame-
lyet október hó 1-jéig kérésére 
még kijavítunk, és át tudunk 
vezetni a tervdokumentációra. 

– Többen jelezték azt is, hogy 
az ingatlan alacsonyabban fek
szik, mint az utca szintje. Ez 
esetben biztos, hogy átemelő lesz 
beépítve?

– Az ingatlan általában gra-
vitációsan beköthető, ha az 
utcaszint alatt a csatorna leg-

alább 70 cm-rel mélyebben van, 
mint a csatornázandó lakószint. 
A csatorna szintje általában 
1,5–2,1 méter között változik, 
ez a helyszínen kitöltendő jegy-
zőkönyvön rajta van. Mivel az 
említett szintkülönbség a távol-
ságtól (csőhossz) is függ, ezért 
ezt minden esetben a belső 
bekötést tervezők tudják garan-
táltan megállapítani. A lefolyók 
gravitációs lejtése 1–5%-os, álta-
lában 2%, azaz 2 cm 1 méter 
hosszon, 20 méter belső csator-
na esése tehát 40 cm. Átemelő 
csak akkor kell, ha gravitációsan 
nem biztosítható a csatorna lefo-
lyása, csatlakozása. Ha a lakrész, 
lakószint – amelyik csatornázva 
lesz – mélyebben van, mint a 
gerinccsatorna szintje, akkor 
egészen biztosan átemelő kell. 
Vannak ingatlanok, amelyeknél 
ez a kérdés könnyen megálla-
pítható, vannak, amelyeknél a 
szakemberek bevonása szüksé-
ges. Ezt el tudják dönteni az erre 
kioktatott felmérők. A célunk az, 
hogy ahol csak lehet, elkerüljük 
az átemelő használatát. Az elő-
zetes tervek alapján városszerte 
mintegy 400 olyan ingatlan van, 
ahol csak így oldható meg a csa-
tornázás. Ezt is szeretnénk most 
ellenőrizni, hiszen a korábbi ter-
vek készítésekor nem vizsgálták 
a telken belüli viszonyokat.

– Vannak olyan ingatlanok, 
ahol egy helyrajzi számon több 
lakás is van. Hogyan tervezik 
meg a bekötést ezekben az ese
tekben?

– Hogy fizikailag külön akna 
lesz-e lakásonként vagy sem, ezt 
a felmérési jegyzőkönyvekben 
kell rögzíteni. Ezért is fontos, 
hogy a társasházak, többlakásos 
házak képviselői nyilatkozzanak, 
és írják alá a jegyzőkönyveket. 
A belső, udvari csatorna kialakí-
tása a tulajdonosok egyezségén 
alapul, és annak megfelelően épí-
tendő meg. Alapszabályként egy 
helyrajzi számra egy bekötés épül 
ki, ide gyűjthető össze a többi 

ingatlan vagy lakás bekötése. 
Műszaki indokoltság esetén ettől 
el lehet térni. A tanácsadásban a 
tervezők rendelkezésre állnak, 
de az ügyfélszolgálati irodában 
vagy az ÉTV-nél is tájékozód-
hatnak a különféle kialakítások 
előnyeiről, hátrányairól. Mi java-
soljuk a szétválasztott kétlaká-
sos társasháznál a külön-külön 
aknát, azonban, ha a társasház-
ból egyesítetten – több lakásból 
– egy csövön folyik ki a házból 
a szennyvíz, akkor egy akna az 
indokolt. A felmérőknek azon-
ban tudniuk kell, hogy hány 
lakás van egy aknára kötve, 
mert az akna csőmérete ennek 
függvényében lehet nagyobb. 
A legnagyobb méretű házi (udva-
ri) csatornacsőméret lakások 
esetében az NA 200-as. Fontos 
azt is tudni, hogy a lakóegységek 
külön szennyvíz-elvezetési hely-
nek számítanak a jogszabályok 
szerint. 

– Mi a különbség a bekötés 
és a szennyvízelvezetési hely 
között?

– A bekötés a fizikai csatla-
kozást jelenti a közcsatornára. 
A szennyvíz-elvezetési hely azt 
jelenti, hogy hány épületben, 
lakásban bocsátanak be szenny-
vizet a hálózatba az adott bekö-
tésen keresztül. Gyakorlatilag 
ez a vízórával mért egységet 
jelenti. Vannak olyan helyzetek 
(pl. társasházak esetén), amikor 
több szennyvíz-elvezető hely 
esetén egy fizikai rákötés törté-
nik (többre nincs is hely). Az 
üzemeltetővel való szerződéskö-
téskor azonban minden szenny-
víz-elvezetési hely esetében 
igazolni kell majd a társulati 
tagságot, azaz az érdekeltségi 
hozzájárulás megfizetését min-
den egység után.

– Ki végezheti a belső bekö
tés tervezését és kivitelezését, és 
mikor fog ez megtörténni?

– A belső bekötés tervezését 
mérnöki kamaránál jegyzett 
szakemberek végezhetik. Azok, 
akiknek van jogosultságuk csa-
tornaépítést tervezni (mélyépítő 
és épületgépész tervezők), és 
akiket az ÉTV is listára vett (a 
lista egyébként nyitott). Hiszen 
ők fogják ellenőrizni, hogy sza-
bályosan épült-e meg a belső 
csatorna, mielőtt betakarják, 
és az ő jegyzőkönyvi aláírásuk 
kell a rákötési engedély ÉTV 
általi kiadásához a tulajdonosok 
számára. A tervezés már most 
megkezdhető. Sőt a kivitele-
zés is elvégezhető ott, ahol az 
ésszerű (pl. a belső burkolatok 
elhelyezése stb.), megelőzheti a 
(utcai) gerinccsatorna építését. 
Ennek megtervezésére ajánljuk 
a városban lakó tervezőket, akik 
tervezői kedvezménnyel ajánl-
koznak a tervezésre, műszaki 
ellenőrzésre és az üzemelte-
tő ÉTV-nek történő átadásra. 
A város vezetése kérte, hogy 
úgynevezett „dömpingáron” 
(olcsóbban, mint egyenként) 
vállaljanak a tervezők közre-
működést az előbb felsorolt 
három tevékenység elvégzésére. 
A korábbi magasabb árból most 
már sikerült engedményt elérni, 
jelenleg 15 000 Ft+áfa a kedvez-
ményes díjszabás.

– Hol lehet bővebb információ
kat kapni?

– Érdeklődni lehet a www.
erdicsatornazas.hu weboldalon, 
a csatornázási irodában Érden, 
az Alispán u. 8. szám alatt, e-
mailben a muszak@erdicsator-
nazas.hu címen vagy telefonon 
az 521-343-as telefonszámon.

Kérdések és válaszok 
csatornaügyben

Azon tervezők neve, akik vállalták a ked-
vezményes tervezői árat (a lista nyitott, 
folyamatosan bővül!):

Csaplinszki László  06-30/951-9623
Galló Gergely  06-70/203-0703
Kocsner János  06-30/949-5478
Ökoport Kft.  06-20/941-7227
Pál Tibor  06-30/631-0919
Vető Béla  06-20/918-4121
Vörös Árpád   Hargitai u. 19.

Ingatlanbekötések: 1.: gravitációs bekötés, 2.: nyomás alatti bekötés

információk


