
LEHET TENNI AZ ES ŐK UTÁNI ÁLDATLAN ÁLLAPOTOK MEGEL ŐZÉSÉRE 
 
 

Kecskemét csapadékvizének elvezetése évtizedek óta húzódó probléma. 
Megoldásának sürgető szükségét az idei nagymértékű esőzés még inkább előtérbe hozta. 
Mindezt megerősíti, hogy a klímaváltozás következményeként itt, az Alföld közepén is 
egyre gyakrabban kell a szokásosnál nagyobb mennyiségű csapadékkal számolnunk.  
Sütő Vilmost, a Bácsvíz Zrt. csatornaszolgáltatási fõmérnökét arról kérdeztük, hogyan 
készültek fel erre, s a megvalósuló projektek hogyan szolgálják a Hunyadiváros 
csapadékvíztől való mentesítését.   

 
- Másfél-két évtizede tárgyalunk erről a város és a városrészek képviselőivel – 

válaszol Sütő Vilmos –, s mi, szakemberek is keressük az egyre nagyobb gondot okozó 
probléma lehető legjobb megoldását. Négy-öt évvel ezelőtt elkészítettük a város csapadékvíz-
csatorna fejlesztésének koncepciótervét, melyben a Hunyadiváros kiemelt szerepet kapott 
egyrészt azért, mert Pászti András képviselő úr igen aktívan és segítőkészen szorgalmazta az 
ügy előremozdulását, másrészt azért, mert csapadékelvezetés szempontjából Kecskemét egyik 
legveszélyeztetettebb területe. Ezt prioritásban csupán a Kőhíd utca-Petőfi Sándor utca-
Batthyány utca térsége előzi meg, ahol egy-egy nagyobb esőt követően helyenként méteres  
víz állt – akadályozva a gépjármű-közlekedést is. Az év végén záródó ISPA projekt keretén 
belül ez a probléma megoldódni látszik egy szennyvízcsatornát csapadékvíztől mentesítő 
csatorna kiépítésével. A Burga utca végétől a Batthyány utcán, Rávágy téren, Belső- és 
Külső-Szegedi úton, a Kinizsi, Mezei és Dankó Pista utcán keresztül december elejéig 
elkészül a Cs 3-0-0-as jelű főgyűjtő csatorna, ami a belváros említett részén, valamint a 
Máriaváros és régi Széchenyiváros Nyíri út melletti részén is kedvező változást hoz.    

 
- Milyen jelentőségűek a Kurucz körúton most folyó munkálatok?   
- Jelenleg a Hunyadiváros csapadékvize a nagyaluljáró mellett, a vasút alatt lévő 

vezetéken a Cs 2-0-0 jelű (Kurucz körúti) főgyűjtőbe jutva távozik a városrészből. Ha ennek 
Kurucz körúti szakasza az eddiginél nagyobb kapacitású lesz, hatékonyabban tudja segíteni a 
Hunyadiváros vízelvezetését is.  

A Kurucz tér felé menő Cs 2-0-0 csatorna valamikor az 1920-as évek táján készült, s 
később egészen a Vacsi közig kiépítették. Ma már sem az átmérője, sem a műszaki állapota 
nem megfelelő. Felújítását régóta terveztük, s a polgármester úr segítségével erre most 
sikerrel pályázott az önkormányzat. Az elnyert fedezettel a Cs 2-0-0 csatorna felújítása 
elkezdődött, s még ebben az évben elkészül a Kurucz tértől Bem utcáig terjedő szakasza. A 
Kurucz téren  felbővül 1800 mm átmérőjűvé, majd a felüljárónál fogadja a Cs 3-0-0-as 
csatornát és később a szennyvíztisztító telep védterületén a Csukás-érbe torkollik. Kisebb 
munkák maradnak a jövő év elejére, de már újabb száz évet kibíró, megfelelő minőségű, 
nagyobb átmérőjű cső lesz addigra lefektetve. A Rákóczi út revitalizációja során annak 
forgalmát rávezetik a Bethlen körútra, ami a Kurucz körút irányában is négy sávval 
folytatódik. A most itt található parkírozóra eddig azért nem lehetett ráengedni a forgalmat, 
mert az alatta futó csatornavezeték összeroppant volna. A kiépülő csatornaszakasz a 
négysávúsítással járó terhelést is bírni fogja.  

A Cs 2-0-0 csatorna a felújítást követően is csak a normál csapadékmennyiség 
elvezetésére lesz alkalmas. Mivel ez a főgyűjtő szolgálja a Bethlenváros és a Vacsihegy 
csapadékvizének elvezetését is, a Hunyadiváros számára igazi megoldást egy önálló főgyűjtő 
kiépítése jelentené.  

 



- Mivel ez máról holnapra nem valósítható meg, gondolkoztak más lehetőségeken 
is?  

- A képviselő úr javaslatára szóba került, hogy a nyomási iskola mellett alakítsunk ki 
egy záportározót, s ezt kössük bele a közelben lévő nyárlőrinci csatornába. Ez egy nyílt nagy 
árok, ami jelenleg elég kihasználatlan. Elkészítettük a terveket és az ehhez kapcsolódó 
számításokat. A kivitelezés legfőbb problémáját az jelenti, hogy a Hunyadiváros a nyomási 
iskola melletti terület szintjéhez képest 1,5-1,8 méterrel lentebb fekszik. Azaz nem elég 
összegyűjteni és idevezetni a csapadékvizet, hanem óriási, igen nagy teljesítményű 
szivattyúkkal át kellene tenni – legalább kétszeri emeléssel – a záportározóba. Egy ilyen 
szivattyú darabonként 15 millió forintba kerül, s egy átemelőben 3 db kellene belőle. Ez eddig 
45 millió forint. Ehhez hozzájön a vezeték kiépítése, amely 1 km hosszúságban 1500 mm 
átmérőjű nyomócsövet jelent, s 200 millió forintba kerül. A 3 db szivattyú villamosenergia-
költsége 12 millió forint. Mivel igen nagy vízmennyiségekről és erősen költséges műszaki 
technológiáról van szó, ez a megoldás lényegesen többe kerülne, mint amit az évi kb. öt 
alkalommal való kihasználás indokol. A szeptember 10-ihez hasonló nagy eső a 
Hunyadiváros területére vonatkoztatva 300 000 m3 csapadékvíz azonnali elvezetését 
igényelné. Bár van Kecskemét déli részén egy pont ekkora befogadóképességű tározó, az 
közel az egész várost kell, hogy kiszolgálja az észak-nyugati rész kivételével, amelynek 
gyűjtője a szabadidőközponti tórendszer. Összehasonlításként: a kecskeméti szennyvíztelepre 
24 óra alatt 20 000 m3 szennyvíz folyik be az egész régió (Kecskemét, Kerekegyháza, 
Helvécia és Ballószög) területéről. Jelenlegi szennyvízátemelő szivattyúink teljesítőképessége 
700 m3/óra körül van. Ez jól érzékelteti, hogy 300 000 m3 csapadékvíz rövid időn belüli 
elvezetése olyan óriási műszaki létesítményt igényelne, amilyet még a nálunk jóval 
gazdagabb államok sem építenek ki.  

 
- Kínálkozik más megoldás is? 
- A képviselő úrral többször végigjártuk a Hunyadiváros határövezetét. A temető 

mögött, a repülőtér közelében kerestünk a városrész szintjével egy magasságban lévő, kisebb 
záportározók kialakítására alkalmas szabad területeket. A temető közelében lenne ilyen, de 
fennáll a veszélye annak, hogy a tározó miatt megnövekedett talajvízszint veszélyeztetné a 
közegészségügyi előírások megtartását, s a temetői szolgáltatásokat is hátrányosan érintené. 
Nem lenne jó úgy járni, mint a Jászságban vagy Kiskőrösön, ahol az ÁNTSZ a magas belvíz 
miatt egy-egy nagyobb eső után temetési tilalmat rendel el.  

Ha kintebb mentünk a reptér területére, ez egyrészt jóval távolabbi elvezetést kíván, 
másrészt ugyanúgy járnánk, mint a nyomási iskolánál. A terep szintje itt is magas. A  
csapadékvíz tározóba történő elhelyezése csak átemeléssel oldható meg.  Nem sokat segít, ha 
ennek elkerülésére a tavat ássuk mélyebbre, mert a mindenkori talajvízszint beáll a tározóba 
is. Lényegében egyetlenegy út tűnik járhatónak: egy városrészből induló új főgyűjtő csatorna 
üzembe helyezése.  

 
- Van ennek reális esélye a közeljövőben? 
- A Műkertváros mellett a Klebelsberg Kunó utcánál csatlakozik a Csukás-érbe az 

1600 mm átmérőjű CS 1-0-0 jelű gyűjtőcsatorna, ami a Művésztelep-Mártírok útja-István 
király körút vonalán jelenleg a házgyárig  tart. Ez a szakasz még a nyolcvanas években épült, 
s tervezzük a Szőlőfürt Fogadóig történő meghosszabbítását. Ennek költsége úgy 600-700 
millió forint. Ha ennél is nagyobb fedezetre tudnánk sikerrel pályázni, akkor egészen a 
Ceglédi útig meg lehetne hosszabbítani, s erre ráköthetnének a hunyadivárosiak. Ebben az 
esetben az aluljáró irányába tartó ágat is visszafordítanánk egy gravitációs csatorna 
kiépítésével a Szolnoki út irányába, s ennek Cs 1-0-0-es főgyűjtőre való becsatlakozásával 
önállóan oldható meg a Hunyadiváros vízelvezetése. Ez a nagyszelvény képes arra, hogy 



normál időjárási körülmények között a Hunyadiváros teljes csapadékvizét elvezesse, így az 
átlagos csapadékmennyiség egyáltalán nem okoz majd problémát. Ennek tanulmányterveit 
már elkészítettük, s abban a pillanatban, ahogy megfelelő pályázatot írnak ki, be is nyújtjuk 
annak érdekében, hogy a megvalósításhoz szükséges anyagi fedezet a rendelkezésünkre 
álljon. Nagy valószínűséggel várható ilyen pályázat, mert az országban a szennyvízcsatorna-
építések befejeződésével a következő nagy feladat a teljes csapadékcsatorna-lefedettség 
elérése lesz.  

 
- Az 1941. június 6-án Horthy Miklós kormányzó jelenlétében átadott aluljáró 

alapvető problémája, hogy a nyugvó talajvízszint vagy két méterrel meghaladja az alsó 
útburkolat szintjét. Van-e olyan technológia, amellyel mindig vízmentesen tartható?  

- A pálya alatti teknőszigetelés mára elöregedett, s a szivárgás megelőzésére kisebb 
javítások történtek.  A teknőszigetelés teljes felújítása tömítőanyag injektálással megoldható 
lenne. A csapadékvíz-elvezetést külön szivattyúk biztosítják, melyek az aluljáró négy sarkán 
kialakított 10-12 méter mély átemelőkből közvetve a Cs 2-0-0 jelű csatornába juttatják a 
csapadékvizet. Ezek az átemelők és a szivattyúk a MÁV kezelésében vannak. Folyamatos 
üzemképességükre jó garanciát jelent, hogy a közeljövőben felújításokat végez a vasút. A mi 
dolgunk az, hogy az innen kiemelt vizet fogadni tudjuk. A Cs 2-0-0 csatorna korszerűsítése 
ezt is jó irányban befolyásolja majd. Bár a szivattyúk meghibásodása valóban gyakori oka 
volt az aluljáróban tapasztalt állapotoknak, a szivattyúk kapacitása is véges. Havária jellegű 
csapadéknál más országokban ilyenkor átmenetileg leállítják a közlekedést, és az elterelést 
magától értetődő természetességgel veszik tudomásul az emberek.    

 
- Városi szinten mit terveznek az esőzés okozta kaotikus állapotok elkerülésére?  
- Sem a zárt, sem a nyílt csapadékvíz-elvezető rendszer nem jelent biztosítékot a nagy 

felhőszakadások esetén rövid idő alatt lezúduló nagy mennyiségű csapadék elvezetésére, mert 
mértékadó csapadékvíz-mennyiségre tervezték. Ezen – gazdaságossági szempontok miatt – a 
jövőben sem kívánunk változtatni.  Tudni kell, hogy a csapadékcsatorna a legdrágább közmű. 
Addig, míg a szennyvízcsatorna folyómétere durván harmincezer forintba kerül, a 
csapadékcsatornáé ennek hozzávetőleg a tízszerese. Kihasználtságuk ugyanakkor pont 
fordítottan arányos. A szennyvízcsatorna az év teljes időszakában üzemel, a csapadékcsatorna 
viszont évente legfeljebb 3-10 alkalommal. Ekkor viszont jóval nagyobb vízmennyiséget 
kellene elvezetnie, mint amennyire tervezték. Az átmérőknek és a kapacitásnak van egy 
észszerű határa. A csapadékcsatorna gazdaságos kapacitását úgy határozzuk meg, hogy 10 
perc alatt 10 mm leesett csapadékvíz elvezetésére kell alkalmasnak lennie. A szeptemberihez 
hasonló mennyiség 2004-ben, illetve 2007-ben esett utoljára. Átlagosan évi 600 mm 
csapadékkal kell számolnunk, ami egy ritka, 110 mm-es esőnél kecskeméti vonatkozásban 
kétmillió köbméter csapadékvíz-elvezetést igényel. Hogy ez rövid időn belül 
megtörténhessen, az amszterdamiéhoz hasonló hajózható csatornákat kellene hozzá építeni, 
ami évente pár alkalom miatt járhatatlan és értelmetlen megoldás.  

Fejlesztési elképzelésünk a jelenlegi tározókapacitás háromszorosára való növelését, s 
a csapadékvíz helyi hasznosítását célozza meg. A déli (alsó) záportározónknak van egy 
elfolyása a Csukás-éren keresztül, ami egy zsilippel szabályozható. A Csukás-ér a Félegyházi-
vízfolyással egyesülve csapadékvizet és tisztított városi szennyvizet szállít a Dong-éren 
keresztül a Tiszába. Az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
határozza meg számunkra, hogy mennyi vizet adhatunk át neki. Általában másodpercenként 
2,6 m3 -t tud fogadni. E határértéket is figyelembe véve célként tűztük ki a felgyülemlett víz 
helyi hasznosítását. Ennek eléréséhez pályázunk a záportározó kibővítésére 300 000 m3-esről 
egymillió m3-esre. E mellé épülne egy vízkivételi mű, s a MAGOSZ-on keresztül a víztározó 



környéki földtulajdonosok – az elvezető rendszer kiépítésére elnyert pályázatuk útján – 
aszályosabb időben öntözésre használhatnák a felgyülemlett csapadékvizet.   

 
- Mit tehet a lakosság a válságállapot megelőzésére?  
- Elsődleges kérésünk, hogy a lakosok a pincékben nagy értékű, nehezen 

elmozdítható tárgyat ne tároljanak. A pincékbe felgyülemlő víz házilagos kiszivattyúzása 
tűzoltó jellegű, s nagy esők idején csak részleges sikerrel járhat, mert vagy beemelik a vizet 
abba a csatornába, ami ilyenkor azt úgysem tudja elvezetni, vagy kilocsolják az utcára, ami 
szintén csak egy határig tudja azt fogadni. A talajvízbe visszajutva mindez inkább csak egy 
körforgást eredményez.    

Másik kérésünk – amiről Kecskeméten 1500 darab, közelmúltban kikézbesített ajánlott 
levélben is tájékoztattuk a vizesblokkos-pincés ingatlanok tulajdonosait – az, hogy a 
pincékben lévő vizesblokkok szennyvíz-elvezetése kisátemelő építésével, szivattyú 
beiktatásával, újtechnológiás visszacsapóval történjen a gravitációs csatornán keresztül, 
ami a terepszint feletti szennyvizet vezeti a szennyvízcsatornába. Ez a kérés a 
Hunyadivárosban hozzávetőleg 300 tulajdonost érint. A kisátemelő költsége valamivel több, 
mint 80 000 Ft, s 100%-os biztosítékot ad a visszafolyás ellen.   

Sok helyen még a csapadékvizet is rákötik a szennyvízcsatornára. Emiatt a 
szennyvízcsatornában megemelkedik a keverékvíz szintje, feljön az út szintjéig, s a 
negyvenkilós fedlapokat emelgeti. Előfordul, hogy arrébb is teszi, s a víztengerben közlekedő 
autós gyanútlanul megy rá a nyitottá vált csatornanyílásra. Azon túl, hogy ez milyen 
balesetveszélyes, ebben a szennyvízmagasságban már a pincés rákötés is víz alá kerül, s az 
utcai vízszint beáll a pincébe is. Ilyenkor van, hogy a pincében tárolt autó nem látszik ki a 
vízből. Kérjük, hogy a kerttel rendelkező ingatlantulajdonosok ne kössék rá a 
csapadékvizüket a szennyvízcsatornára, hanem gyűjtsék a régi szennyvíz-szikkasztóikba, 
derítőikbe, s később használják fel öntözésre a kertjükben.  

A klímaváltozással együttjár, hogy egyre gyakrabban egyre nagyobb esők lesznek. 
Ennek negatív következményei ellen leghatékonyabban lakossági összefogással 
védekezhetünk. Az előbb elmondottakon túl például úgy, hogy a városainkat, köztereinket, 
magáningatlanaink udvarát lehetőleg minél kevésbé fedjük szilárd burkolattal. Annak a 
vízmennyiségnek, amit ily módon a kertben, pázsitos részeken el tudunk szikkasztani, igen 
nagy jelentősége van kritikus időszakokban. Nagyon jó a kapcsolatunk a helyi 
önkormányzattal, így a köztereink alakítása már ezzel a tulajdonosi szemlélettel történik. 
Ugyanezt kérjük a lakosságtól is.   

A BÁCSVÍZ Zrt. az ISPA program keretében a szennyvízcsatorna kiépítésével 
párhuzamosan a régi vezetékrendszert zárt csapadékvíz elvezető rendszerré is alakította, így a 
Hunyadiváros egész területén teljes csatornázottság van. Emellett továbbra is nagy 
jelentőségű a felszíni csapadékelvezetés. Helytelen gyakorlat, hogy például a Liszt Ferenc 
utcán kialakított szikkasztó árkokat a lakosok egy része parkolás és más egyéb célból 
betemette. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a Városgazdasági Kft. által kialakított 
szikkasztó árkokat továbbra sem szabad betemetni. Sőt az lenne az ideális, ha 
összefogással minél több szikkasztóárkot alakítanának ki az itt élők azokon a helyeken, ahol 
ezt az utca szélessége és a talajviszonyok megengedik. Utóbbi azt jelenti, hogy ahol fekete 
vagy agyagosabb föld van, ott a talaj vízelnyelő képessége rosszabb: nem sok értelme van az 
ároknak. A laza homoktalajon viszont ez az egyik legideálisabb megoldás. Az árkok 
kialakítását a helyi képviselőn keresztül célszerű kezdeményezni. 

 
Régi igazság, hogy ki-ki a saját portáján tehet a legtöbbet. Ha mindenki összegyűjtené 

a csapadékvizet, s azt később a saját kertjében használná locsolásra, vagy ott elszikkasztaná, 
már 30%-kal csökkenne az utcára kikerülő csapadékvíz mennyisége. Ha a Hunyadiváros lakói 



minden fent jelzett kérésünknek eleget tennének, még ennél is jelentősebb változásokra 
lehetne számítani.  

                                                                                                     (Kada Erika) 


