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Bár Érden csupán az ingatlanok 
öt százalékánál kell átemelőt 
alkalmazni (ami pár száz ház-
tartást jelent), mégis érdemes 
foglalkozni ezzel a problémá-
val, hiszen akik nem ismerik, 
sokszor alaptalanul félnek az 
átemelőtől, és még nagyobb 
költségbe verik magukat, csak-
hogy elkerülhessék a beszere-
lését. Van, aki félti a kertjét, tart 
az üzemben tartás költségeitől 
és nehézségeitől. És nemcsak 
azok, akiknek saját erőből kell 
beszerezniük ezt az eszközt, 
hanem azok is, akik olyan utcá-
ban élnek, ahol nyomott gerinc-
vezeték készül, tehát az átemelő 
a projekt része, és beszerzése, 
üzembe helyezése a lakónak 
egy fillérjébe sem kerül. 

Mint Simó Károlytól, a csa-
tornatársulat elnökhelyettesétől 
megtudtuk, az érintettek leg-
inkább az iránt érdeklődnek, 
mekkora helyet foglal majd 
el a kertjükben az a berende-
zés, mennyi áramot fogyaszt, 
hogyan kell a lakónak karban-
tartania, és egyáltalán: mennyi 
gond van vele?

Mivel érdi tapasztalatok egye-
lőre nincsenek az átemelők üze-

melésével kapcsolatban, Simó 
Károly felkeresett egy olyan 
települést, ahol évek óta és nagy 
számban mûködnek a házi 
szennyvízátemelők. E ráckevei 
tapasztalatgyûjtő körútra 
lapunk munkatársa is elkísérte 
az elnökhelyettest. Elsőként a 
Keve-Víz Közszolgáltató Kft.-
hez látogattunk el, ahol Sági 
János ügyvezető igazgató szá-
molt be a helyi sajátosságokról.

– Mintegy tíz éve, jelentős 
beruházással csatornázták tér-
ségünk hat települését. Házi 
átemelőket Ráckeve és Dömsöd 
egy-egy területén építettek ki, 
döntően a Duna melletti részen, 
mivel az időnként megnövekvő 
talajvíz szükségessé tette ezt a 
megoldást. Ráckevén jelenleg 
közel kétezer átemelő üzemel. 
Nyomott gerincvezetékekről 
lévén szó, az átemelők beszer-
zésének, telepítésének költsége 
nem a lakókat, hanem a projekt 
büdzséjét terhelte. Fontos tudni, 
hogy ez kizárólag azokban az 
esetekben lehetséges, ahol az 
utcai vezeték nem gravitációs, 
hanem nyomott rendszerû (ez 
így van Érden is). Ahol gravi-
tációs vezetékre kellett rákötni 

átemelővel (mert olyan az ingat-
lan egyedi adottsága), ott a lakók 
finanszírozták ezt a költséget. 
A jelenlegi csatornázottság nem 
százszázalékos, ugyanis annak 
idején az üdülőterületeket nem 
lehetett bevonni a beruházás-
ba; most azonban erre is mód 
van, így még kétezer átemelős 
csatornabekötés valósul meg a 
jövőben – ismertette a projekt 
jellemzőit Sági János, aki kér-
désünkre elmondta: a lakóknak 
(ugyanúgy, mint Érden) hoz-
zájárulást kell fizetniük, egy 
összegben vagy részletekben.

– Tízéves tapasztalataink 
azt mutatják: amennyiben az 
átemelőket rendeltetésszerûen 
használják, semmi probléma 
nincs vele. Ahol gond van, ott 
rendszerint valami „turpisság” 
áll a háttérben. Például sokan 
azt hiszik, hogy a vágókéses 
átemelő konyhamalacként 
aprítja a hulladékot, ami ter-
mészetesen nem igaz. Egyes 
anyagok szállítására a szivaty-
tyú nem alkalmas. Gondolok 
itt vécébe dobott kisautóra, 
egyes ételmaradékokra (például 
csontra), egészségügyi betétre. 
A fogyasztó részéről különösebb 
karbantartásra nincs szükség. 
Előfordulhat, hogy az úszókap-
csoló a sok mosószertől elzsí-
rosodik, és nem indul el. Ilyen 

esetekben azt javasoljuk, hogy 
zsíroldóval vagy vízzel szedje le 
a kapcsolóról a szennyeződést. 
A karbantartást, javítást egyéb-
ként cégünk végzi, ez az első 
három alkalommal ingyenes 
– tette hozzá az ügyvezető igaz-
gató. Mint mondta: ha ennyi idő 
alatt nem tanulja meg a helyes 
használatot a lakó, a következő 
– nem megfelelő használatból 
eredő – javításokat saját magá-
nak kell fizetnie. 

– Van, akinél nyolc éve sze-
relték be a szivattyút, és soha 
semmi probléma nem volt vele, 
de van olyan vendéglátó-ipari 
egység, ahova háromhavonta ki 
kell mennünk, mert rongyok, 
egyéb anyagok kerülnek a rend-
szerbe. Az tehát, hogy a szi-
vattyú hogy fog üzemelni, a 
felhasználóján múlik – foglalta 
össze Sági János. 

Kérdésünkre, hogy a villany-
számla összegét mennyivel 
emeli meg a szivattyú használa-
ta, elmondta: havi szinten maxi-
mum százforintos villamos-
energia-költséggel lehet szá-
molni, hiszen a szivattyú nem 
folyamatosan mûködik, csak ha 
a tartályban a szennyvíz szintje 
elér egy bizonyos mennyiséget. 
Ekkor a szerkezet bekapcsol, és 
körülbelül három-négy percig 
dolgozik. 

– Üzemszerû használat esetén 
elöntésveszéllyel nem kell szá-
molni. A készülékek jeleznek 
(fény- és hangjelzés is van), ha a 
szivattyú túl van terhelve, vagy 
üresben jár. Ilyen esetekben a 
lakó lekapcsolja a szivattyút, és 
jelzi nekünk, hogy segítségre 
van szüksége. Mivel a tartály 
kapacitása körülbelül három-
száz liter, a hiba kijavításáig 
általában használni lehet a lefo-
lyókat. Persze előfordul, hogy 
csak akkor szólnak nekünk, ha 
az akna csurig megtelt, ilyenkor 
lehet gond – jegyezte meg Sági 
János. 

– Ráckevén nemigen tapasz-
taltuk, hogy valaki ódzkodott 

Tapasztalatok árakról, beépítésekrõl, áramfogyasztásról, helyszükségletrõl

Látogatás Ráckevén, a kétezer átemelõ városában
Többször írtunk már lapunkban az átemelõkrõl, most 
azonban egy olyan településre kalauzoljuk el olvasó-
inkat, ahol már évek óta jelentõs számban mûködnek 
ilyen készülékek. Az érdeklõdõk választ kaphatnak arra 
is, mennyi áramot fogyaszt, mekkora helyet foglal el, 
egyáltalán, milyen gondok jelentkezhetnek egy ilyen 
szerkezetnél.

volna az átemelők használa-
tától. Az emberek elfogadták, 
hiszen könnyen kezelhető rend-
szerről van szó. Túl sok hiba-
lehetőség nincs, a problémák 
nagyon rövid idő alatt elhárít-
hatók. Zajhatás sincs, hiszen a 
szivattyú a terepszint alatt más-
fél méter mélyen van, fedlappal 
letakarva, zavaró szagra sem 
panaszkodott még nálunk senki 
– mondta az ügyvezető. 

Sági János levezetett a rak-
tárba, ahol megmutatta a szi-
vattyúkat és a földbe kerülő 
aknákat, illetve azok fedlapjait 
is. Az akna egy 80 cm átmérőjû 
és 150 cm mély tartály. Mint 
képünkön is látható, az elektro-
mos doboz nem nagyobb, mint 
a legkisebb gázóra. Ezt a dobozt 
falra vagy konzolra szokták sze-
relni, az áramot föld alatti veze-
téken keresztül kapja a rend-
szer (vagy egyenesen a házból, 
amennyiben lehetőség van a 
dobozt a házfalra felszerelni). 
A meghibásodást fény- és hang-
jelzéssel jelzi. Megtudhattuk 
azt is: az aknát takaró fedél nem 
arra készült, hogy autóval par-
koljanak rajta, de ember alatt 
nem szakad be. 

(Természetesen van mód olyan 
speciális fedlap beszerzésére, 
amely elbírja az autó súlyát is 
– ha valaki ilyet szeretne, érdek-
lődjön a házi bekötést végző kivi-
telezőnél, aki minden bizonnyal 
tud tanáccsal szolgálni.)

Végezetül egy helyi lakoshoz 
látogattunk el, ahol megnézhet-
tük, hogyan is fest már beépítve 
egy átemelő. Sok nem látszott 
belőle – hiszen az akna és a szi-

vattyú a föld alatt van –, csupán 
a csatornatető méretû aknafedél 
és a kapcsolódoboz. Az általunk 
felkeresett ingatlanban szépség-
szalon is mûködik; itt az átlagos 
vízfelhasználás tehát nagyobb, 
mint egy családi házban lenni 
szokott, de csupán egyszer for-
dult elő, hogy karbantartót kel-
lett hívni – akkor is azért, mert 
a vendég nem odavaló dolgot 
húzott le a vécén. 

– Öt éve üzemel nálunk az 
átemelő, minden gond nélkül. 
Arra vigyázunk, hogy egészség-
ügyi felszerelés, törlőkendő ne 
kerüljön a rendszerbe. Az eset-
leges áramkimaradás sem jelen-
tett nehézséget soha. Viszont 
sokat spórolunk, hiszen a 
korábbi, zárt rendszerû emész-
tőnkből egyszerre három szip-
pantóskocsival kellett elvitet-
nünk a szennyvizet, és ez jóval 
költségesebb volt, mint a csa-
torna használata – tette hozzá a 
szépségszalon tulajdonosa. 

Az átemelőkkel kapcsolatban 
mindössze egyetlen olyan kér-
dés van, amire jelenleg még 
nincs megnyugtató válasz, leg-
alábbis érdi tekintetben: meg-
oldható-e a központi karban-
tartásuk, javításuk? Ráckevén 
ezt a Keve-Víz Kft. felvállalta, 
Érden azonban – tekintve, hogy 
az átemelők többsége az ingat-
lanhoz tartozik majd, így nem 
az uniós projekt része, mint 
Ráckevén – egyelőre nincs meg-
állapodás e tekintetben egyetlen 
szolgáltatóval sem. Az önkor-
mányzat azonban már erre is 
keresi a megoldást.

 Ádám Katalin

Mennyibe kerül egy átemelő?
Egy-egy jó minőségű komplett átemelős rendszer már nettó 110.000 (azaz bruttó 139700) 
forinttól kapható. Ebbe beletartozik az akna, az aknába szerelt szivattyú, amely 7-8 méter 
magasságig képes felnyomni a szennyvizet, a visszacsapó szelep, a szivattyú védelmét 
biztosító vezérlés, a meghibásodás-jelző, a föld alatti elektromos kábel, a csőcsatlakozó 
gumitöltéssel, a két úszókapcsoló, és a zöldfelületi járólap – tájékoztatta lapunkat Simó 
Károly. Mint mondta: hogy jó árat lehessen elérni, nagykereskedelmi áron kell rendelni, 
ehhez pedig legalább 150-200 egységet kell megrendelni. – A www.erdkartya.hu olda-
lon már sokan regisztráltak, így ha összejön az elegendő létszám, lehetséges lesz a lehető 
legkedvezőbb ár elérése – tette hozzá.

Így néz ki egy földbe kerülõ akna…
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…és így fest, amikor már beépítették – a doboz akár a falra is szerelhetõ

panoráma


