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A belső  hálózat  kialakításának 
első  lépése  a  tervezés,  majd  a 
kiépítés  után  egy  arra  jogosult 
mérnöknek  kell  tanúsítani, 
hogy  megfelelő  minőségben 
elkészült  a  belső  hálózat,  és 
megfelelő módon  csatlakozik  a 
tisztítónyílásra. 

– Kik azok a mérnökök, akik 
vállalkozhatnak erre a munkára?
–  A mérnökök  számára  a 

Beruházó  Társulás  akkreditáci-
ót  hirdetett.  Jelenleg  22  olyan 
Mérnök  kamarai  tag  van  a  lis-
tán  (amely  megtekinthető  a 
http://erdicsatornazas.hu/a-
beruhazo-tarsulas-altal-akkre-
ditalt-tervezok-listaja  oldalon), 
akik  jogosultak  a  tervezésre  és 
az átvételre. A lista nyitott, arra 
bármely kamarai tag kérheti fel-
vételét,  miután  részt  vett  azon 
a tájékoztatón, amelyen a beru-
házás  során  elvárt  követelmé-
nyeket  ismertették. A „tervező” 
mérnök  tehát  kettős  feladatot 
is  ellát:  egyrészt  a helyszín  fel-
mérése után megtervezi az opti-
mális  hálózatot,  megmondja, 
hogy  kell-e  esetegesen  fordító-
akna,  sőt,  ahhoz  is  segítséget 
nyújt,  hogy  milyen  anyagot  és 
elemeket  érdemes  használni. 
Másrészt,  amikor  az  instruk-
cióknak  (a  tervnek)  megfele-
lően  elkészült  a  belső  hálózat 
kialakítása (amit, ha akar, maga 
az  ingatlan  tulajdonosa  is elké-
szíthet), lefényképezi és átveszi 
a  leendő  üzemeltető  részére, 

valamint  kitölti  a  csatornaszol-
gáltatáshoz szükséges nyilatko-
zatokat és adatlapokat. Ez utób-
bi is fontos része a munkájának, 
hogy  ne  kelljen  többször,  több 
ezer  esetben  az  esetlegesen 
hibásan  kitöltött  nyomtatvá-
nyokat  oda-vissza  küldözgetni, 
hanem  a  csatornarákötés  elké-
szülte után lehessen is használ-
ni a szolgáltatást. 

– Mennyibe kerülhet ez a 
munka az ingatlantulajdonos-
nak?
– Ha a  tulajdonos megrendeli 

ezt  a munkát,  akkor  a mérnök-
nek  legalább  háromszor  ki  kell 
mennie  a  helyszínre:  először  a 
felmérés, majd az elkészült terv 
átadása-egyeztetése, harmadszor 
pedig az elkészült munka átvéte-
le  során.  Ha  ennek  fényében 
a  Mérnök  kamarai  óradíjakkal 
számolják,  talán  egészen  más-
képpen  tekintünk  arra  a  15 000 
Ft+áfa díjra,  amelyet  a  legtöbb 
mérnök e munka esetében alkal-
maz.  A díjakat  illetően  egyéb-
ként  többen  érdeklődtek,  hogy 
mi a teendő, ezért elhatároztam, 
hogy egy olyan kezdeményezést 
indítok  útra,  amely  reményeim 
szerint  nem  csak  a  csatorná-
zás  tekintetében  lesz  hasznos. 
Arra  gondoltam,  hogy  ha  egy 
utcában  egyszerre  nem  egyet-
len  ingatlanhoz  kellene  kimen-
ni,  talán  az  erre  ráfordított  idő-
ből  is  lehetne  spórolni,  és  így a 
díjaknál  is  lehetne  –  a  nagyobb 

számú megrendelésre  hivatkoz-
va  –  kedvezményt  elérni.  Ezért 
egy weboldalt indítottam – www.
erdkartya.hu  –,  amelyen  azok 
regisztrálhatnak,  akik  szeret-
nék  szervezetten,  olcsóbban 
elvégeztetni  a  belső hálózat  ter-
veztetést,  átvételt.  Regisztrálni 
lehet  még  a  06-20/415-2157-es 
SMS számon  is  (a  szám normál 
díjas,  kizárólag  SMS fogadására 
alkalmas!)  Ha  elég  nagy  szám-
ban  összegyûlnek  az  érdeklő-
dők,  akkor mindenkit  értesíteni 
fogok!  Kérem  és  javaslom,  aki 
élni  akar  ezzel  a  lehetőséggel, 
szóljon  ismerőseinek,  szomszé-
dainak is!
–  Az is sokakat érdekel, 

hogyan történnek ezek a mun-
kák a településhatáron levő és 
tulajdonjogi rendezéssel érintett 
utcákban? Az Árvalányhaj utcá-
ban például mikor kezdik el a 
munkálatokat? 
–  A Ligetszépe  és  az 

Árvalányhaj  utcák  esetében  az 
utca egyik oldala Diósd, a másik 
oldala  Érd.  A két  önkormány-
zat  és  a  két  víziközmû  társulat 
között az a megállapodás szüle-
tett, hogy a Ligetszépe utcai sza-
kasz az érdi, míg az Árvalányhaj 
utcai a diósdi társulathoz tarto-
zik.  Tehát  így  lettek  felvéve  a 
társulati  taglistákra,  és  így  is 
kell fizetni. Azaz, ha valaki érdi 
közigazgatási területen lakik, de 
az Árvalányhaj utcában, akkor a 
diósdi társulathoz tartozik, míg 
a Ligetszépe utcaiak az érdi tár-
sulathoz  tartoznak akkor  is, ha 
diósdi ingatlantulajdonosok.

– Hogyan történik a kivitele-
zés ezeken a területeken?
–  A kivitelezés  tekintetében 

a  helyzet  kissé  más,  de  a  két 
település  közös  utcái  tekin-

tetében  szintén  megállapodás 
született  a  két  önkormányzat 
között.  A Ligetszépe  utcában  a 
Balatoni  úttól  a  Kodály  Zoltán 
utcáig  az  érdi  kivitelezők  dol-
goznak  (4.  sz.  részvízgyûjtő). 
A Ligetszépe utca Kodály Zoltán 
–  Tárnoki  út  (Völgy  utca)  által 
határolt szakaszán, valamint az 
Árvalányhaj  utcában  a  diósdi 
kivitelezők végzik el a munkát. 
Az érdi 5.  sz.  részvízgyûjtőben 
dolgozó kivitelezők fognak dol-
gozni, az érdi és diósdi területet 
is érintő Bajuszfû utcában, vala-
mint a diósdi Mókus utca északi 
irányba lejtő részén. Az érintett 
utcák konkrét ütemezése egyéb-
ként  az  adott  területen  dolgo-
zó  kivitelezőtől  függ.  Tehát  az 
érdi kivitelezők az ütemezést a 
www.erdicsatornazas.hu, míg a 
diósdiak a www.diosdicsatorna.
hu internetes oldalon fogják leg-
hamarabb publikálni.

– A Csér és a Csíz utcák kör-
nyékén mikorra várható a csa-
tornaépítés?
–  A Cinke,  Cankó,  Csér,  Csíz 

utcák esetében bizonyára sokak 
által  ismert  probléma  az  utca 
tulajdonjogi  viszonyainak  ren-
dezetlensége.  Lassan  öt  éve 
indították  el  a  jogászok  ennek 
rendezését;  a  cél  az  volt,  hogy 
megegyezéses  alapon  legyenek 
rendezve.  Az  utca  nem  került 
az  önkormányzat  tulajdonába 
és  –  bár  évtizedek  óta  utcának 
használják  –  valójában  jogilag 
sokszor nem az,  azaz hivatalo-
san nem lett megnyitva. Vannak 
olyan  ingatlantulajdonosok, 
akik  az  általuk  birtokolt  utca-
szakaszért  jelentős  összegeket 
kértek, akadályozva ezzel a ren-
dezést.  Van  olyan  ingatlanügy-
nökség  is,  amelyik  közvetítette 

Hamarosan sok helyen kezdõdhetnek a rákötések

Van, ahol vitatott: kié az utca…
Várhatóan március hónapban a már elkészült csatorna
szakaszok közül sok helyen – ahol kész vannak a 
befogadók – elkezdõdhetnek a rákötések. Az  idõszerû 
teendõkrõl, a lehetõségekrõl ezúttal is Simó Károlyt, az 
Érdi Csatornamû Társulat elnökhelyettesét kérdeztük.

a  környékbeli  ingatlanokat,  és 
–  mivel  a  háztulajdonosoknak 
érthető módon nem kellettek az 
utcát  képező  telkek  –  megvet-
ték  saját  maguk,  és  most  igen 
magas  áron  szeretnék  eladni 
utca céljára. Most azonban már 
nem  lehet  tovább  várni,  az  új 
jogszabályi rendelkezések alap-
ján  valószínûleg  hatósági  úton 
lesznek a vezetékfektetési jogok 
rendezve. 

– Időpontokat tekintve tehát 
mire számíthatnak az itt lakók?
–  Területileg,  illetve  mûsza-

kilag  a  2.  ütembe  tartoznának 
ezek  az  utcák  (ezért  is  lettek 
megtervezve  ebben  az  ütem-
ben), azonban nem lehet ponto-

san tudni, hogy mikorra sikerül 
a jogi részt tisztázni (remélhető-
leg nem több, mint pár hónap). 
Ezért  addig  kivették  ebből  az 
ütemből,  de  amint  megtörtént 
a  jogi  helyzet  tisztázása,  meg 
lehet  építeni  a  csatornaszaka-
szokat.  Én  bízom  benne,  hogy 
ez nem lesz később, mint 2012 
ősze.  A szennyvízcsatorna 
tekintetében  ez  a  helyzet  tehát 
megoldódik,  más  közmûvek 
esetén  azonban  a  probléma 
továbbra  is  fennáll.  És  azt  is 
hozzá  kell  tenni,  hogy  ez  nem 
minden  utcaszakaszra  érvé-
nyes,  ugyanis  az  elmúlt  évek-
ben már elég sok szálat sikerült 
kibogozni a jogászoknak. 

Simó Károly: Indítottam egy weboldalt, amelyen azok regisztrálhatnak, 
akik szeretnék szervezetten, olcsóbban elvégeztetni a belsõ hálózat ter-
veztetést, az átvételt

helyi társadalom

Minden doboz visszajár
A környezetvédelem hangsúlyozása nem újkeletű 
téma, a Returpack-rendszer segítségével pedig 
még jól is járunk a zöld gondolkodásmóddal. 
A Magyar Sörgyártók Szövetsége és a Returpack 
Kft. a legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi láncok-
kal összefogva több mint 160 visszaváltó automatát 
helyezett üzembe országszerte, annak érdekében, 
hogy minél több aludobozt gyűjtsenek vissza újra-
feldolgozásra.

A Returpack-rendszerben működő valamennyi auto-
mata 100%-ban magyar találmány, a Sealorient Kft. 
fejlesztése. Január végéig több mint 160 aludoboz vissza-
váltó gépet helyeztek el budapesti és vidéki Tesco, CBA, 
Spar, Interspar és Auchan üzletekben. 

A visszaváltó gép nagyon egyszerűen kezelhető. Ép és 
gyűrött, összelapított dobozokat is elfogad, ezért nem 
kell tartanunk attól, hogy az üres dobozok túl sok helyet 
foglalnak a konyhánkban. Az akció legnagyobb vonzere-
je abban rejlik, hogy az eddigi szelektív hulladékgyűjtők-
kel ellentétben ez a gép fizet is a dobozokért, darabjáért 
2 Ft-ot! Ráadásul a dobozok visszaviteléért nem kell a 
hulladékgyűjtő szigetekig elmenni, elég csak magunkhoz 
venni azokat, amikor legközelebb vásárolni indulunk.

Az akció sikerét bizonyítja, hogy tavaly összesen kb. 
ezer tonna fémet sikerült összegyűjteni az automatákkal. 
Az aludobozok anyaga 100%-osan újrahasznosítható, 
így aki visszaviszi, közvetve rengeteg elektromos ener-
giát takarít meg. Vegyünk egy példát: egy új sörösdo-
boz előállításához annyi elektromos áram szükséges, 
amennyivel egy átlagos tévékészülék 3 órán keresztül 
üzemeltethető. Ha viszont újrafeldolgozott alumínium-
ból készül ugyanez a doboz, akkor az említett energia-
mennyiségnek egy kis töredékére van csupán szükség 
a gyártáshoz.

A visszagyűjtő automaták különlegessége még, hogy 
élő mobilkapcsolatban vannak egy központi számító-
géppel, amely figyelemmel kíséri, hogy melyik gép 
gyűjtőtartályát mikor kell kiüríteni, sőt azt is pontosan 
tudják a szakemberek, hogy átlagosan mely napokon és 
napszakokban a legnagyobb a gépek forgalma.

A www.mindendoboz.hu oldalon további hasznos 
információkat találhatunk az automaták használatáról, 
megnézhetjük, hol van a hozzánk legközelebbi gép és 
egy ügyes alkalmazás segítségével azt is kiszámolhatjuk, 
hogy a visszavitt dobozokkal mennyi energiát spórol-
tunk.


