




A projekt beruházója Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata, aki 

egyben a szennyvíztisztító telep tulajdonosa is. A hálózat és a telep 

teljes kivitelezési munkálatainak fővállalkozója a Magyar Vakond Kft., 

míg a VWT Magyarország Kft. a telep tervezési-, engedélyeztetési-, 

kivitelezési- és próbaüzemeltetési feladatait végezte.

AA beruházás Kunmadaras település közigazgatási területén valósult 

meg. Az új szennyvíztisztító létesítmények a meglévő telepen kerültek 

elhelyezésre, mivel ott elegendő hely állt rendelkezésre.

A telep folyamatos, zavartalan működése mellett a munkálatok 

2018 júniusában kezdődtek az oxidációs árkok elbontásával. 

Az előzetes felmérések alapján egyes régi egységeket megmentettek, 

és a felújítást vagy az átalakítást követően használatban maradtak.

AzAz új szennyvíztisztító telep kapacitásának meghatározásánál 

figyelembe vették a Kunmadarasra tervezett 1000 fős börtön 

szennyvíztermelését is, így a korábbi 250 m3 helyett most naponta 

981 m3 kommunális, azaz lakossági szennyvíz befogadására és 

tisztítására képes az üzem.



A település kedvező domborzati adottságainak köszönhetően a 

csatornázatlan területeken döntően gravitációs rendszerű 

gyűjtőhálózat épült. A hálózat nyomvonal vezetése a lehető 

legkevesebb gépészeti egységet igényelte. Elenyésző volt a nyomás 

alatti rendszer kiépítése, csak néhány helyen került sor házi átemelő 

(kisszivattyú) alkalmazására.

AA meglévő szennyvízcsatorna hálózaton a megengedett 

rekonstrukciós összegkeretig felújítási munkák zajlottak. 

Új végátemelő épült, ami a szennyvizet egy újonnan épített D 225 KPE  

vezetéken juttatja ki a szennyvíztelepre, hossza 1960 fm.

Bem József úti átemelő







A mechanikai szűrést követően a szennyvíz gravitációsan egy 

úgynevezett osztódobozba folyik. Az osztódobozból vezérelt 

szerelvények automatikus működtetése által lehetőség van a 

szennyvizet közvetlenül a biológiai reaktorok (SBR #1, SBR #2, SBR #3, 

SBR #4) valamelyikébe kormányozni, amennyiben azokban 

befejeződöttbefejeződött az előző ciklus, és készen állnak egy következő indítására. 

Abban az esetben, ha a reaktorok egyike sem fogadóképes, a szűrt 

szennyvíz a kiegyenlítő medencébe kerül.

A kiegyenlítő medencében lehetőség van a nyers szennyvíz 

előlevegőztetésére, valamint a szennyvíz mennyiségi és minőségi 

kiegyenlítésére is. A kiegyenlítő medencéből feladó szivattyúk 

(1 db üzemi, 1 db beépített tartalék) működtetése révén lehet a 

szennyvizet eljuttatni bármelyik biológiai reaktorba.szennyvizet eljuttatni bármelyik biológiai reaktorba.



A nyers szennyvíz biológiai úton történő lebontása az SBR reaktorokban 

történik, 6 órás ciklusokban. A ciklusokon belül a szennyvizet keverik, 

levegőztetik, ülepítik, elvezetik a tisztított vizet, és szükség esetén 

eltávolítják a fölösiszapot. A ciklusszervezés teljesen automatikusan, 

emberi beavatkozás nélkül történik. Természetesen a 

kezelőszemélyzetnek van lehetősége a technológiai paraméterek 

(pl. ülepítési idő, oldott oxigén szint, stb.) módosítására a 

folyamatirányítófolyamatirányító számítógép scada felületén. A 4 reaktorban összesen 

16 ciklus lebonyolítására van lehetőség 24 óra alatt.

A szennyvíz keverését búvárkeverők végzik. A nagyobb üzembiztonság 

érdekében raktári tartalék keverővel rendelkezik a telep. 

A levegőztetés fúvók működtetésével és úgynevezett. levegőztető 

tányérokontányérokon keresztül valósul meg, oldott oxigén mérésről vezérelve. 

Minden reaktor autonóm fúvóval rendelkezik, de beépítésre került egy 

tartalék berendezés is, ami szükség esetén bármelyik reaktort képes 

kiszolgálni.

Ebben a fázisban a szennyvízből eltávolításra kerül a foszfor, csökkentik 

a nitrogén koncentrációt, és lebontásra kerülnek a szerves anyagok. 

(Anaerob, anoxikus és aerob folyamatok zajlanak le.)





2019. november 18. és 2020. május 18. között zajlott a telep 6 hónapos 

hatósági próbaüzeme, amellyel igazolták a létesítmény hatékony 

működését, valamint a tender dokumentáció és az engedélyező 

hatóság által meghatározott feltételeknek való megfelelést.

A lakosság az új szennyvízcsatorna hálózat tekintetében a rákötéseket 

a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után kezdheti meg. 

AzAz elkészült új bekötések darabszáma a tender kiírásnak megfelelően: 

1832 db.






