
 

 

Településszintű Egyedi Szennyvíztisztítók Üzemeltetése 
Üzemeltetési összefoglaló 

Karbantartó - Munkaköri leírás 

 

1. Településszintű Egyedi Szennyvíztisztítók Üzemeltetése  

Bevezető: 

Az Önkormányzat a tulajdonosa a berendezéseknek 5 évig, a pályázati előírásoknak megfelelően 5 
évig üzemelteti is azt. Az 5. év lejártát követően kerül az ingatlantulajdonosok birtokába a rendszer, 
és ezzel együtt az üzemeltetési feladat is. 

A gyártó-kivitelező (Z.E.H. Kft.) 2 év teljes körű garanciát vállal a berendezésekre, kivitelezésre. Ez 
magában foglalja a termékgaranciát és a szolgáltatási garanciát is.  

Termékgarancia: szennyvíztisztító tartály, szennyezett vízszivattyú, membrán kompresszor, villamos 
kapcsolószekrény, beépített csővezetékek, alkatrészek. A gyártó csak a tartályra összesen 10 év 
termékgaranciát vállal, ez extra szolgáltatás részéről. 

Szolgáltatási garancia 1 éves jogszabályi előírás, a kivitelező vállalja, hogy ezt 1 évvel megtoldja, így 
2 éves garanciát biztosít az általa installált (beépített) rendszerre. 

Garanciát rendeltetésszerű használat mellett lehet érvényesíteni, használati útmutatónk a 
rendszerek beépítésével átadásra kerültek. 

Üzemeltetési feladatok: 

1. Jogszabály szerint évente a letelepített berendezések 20 %-ból kell mintát venni és 
akkreditált laborba bevizsgálni, úgy hogy az 5 éves fenntartás alatt minden berendezés sorra 
kerüljön, illetve minden évben be kell vizsgálni a monitoring kutakat is. Erre az 
Önkormányzatnak szerződést kell kötni az NNK Kft.-vel, mivel ők rendelkeznek 
szennyvíztechnológus szakértővel, illetve akkreditált laborral. 

2. A berendezésben lévő iszapot évente egyszer el kell szállíttatni, mivel a berendezés tároló 
kapacitásának méretezése szabványok alapján ezt az időközi iszap eltávolítást írja elő. Erre a 
feladatra az Önkormányzatnak kell megkeresnie a megfelelő vállalkozót és vele szerződést 
kell kötnie. 

3. Minden település esetében javaslunk egy helyi karbantartót foglalkoztatni, aki a kisebb hibák 
elhárításával foglalkozik, illetve ő tartja a kapcsolatot a kivitelezővel. A karbantartó feladatai 
kerülnek bővebben kifejtésre a továbbiakban. 

 

Önkormányzati szerepvállalás: 

Bevezetőben leírt üzemeltetési feladatok ellátása, mely a berendezések pályázat alapján megkövetelt 
akkreditált mintavételezését, éves szippantások lebonyolítását tartalmazza. Ezen kívül feladata egy 
karbantartó személy megbízása, a mellékelt munkaköri feladatok ellátására, a munka elvégzéséhez 
szükséges biztosítania számára szerszámokat. Karbantartó személy célszerű ha helyi lakos, aki 
ismeri a lakókat, szerencsés ha vízvezeték szerelő, gondnok, olyan szakember, akinek javításokban 
van tapasztalata. A karbantartó által feltárt és dokumentált hibát kivitelező felé kell bejelentenie. A 
karbantartó által a szennyvíztisztítókból kiszerelt alkatrészek (pl. szivattyú, visszacsapó szelep) 



 

visszajuttatása kivitelező részére postai úton, illetve ezek nyilvántartása az Eszköznyilvántartó 
táblázatban, az Önkormányzatnál lévő készlet vezetése. A visszaküldött alkatrészek helyet, újakat 
postázunk. 

Lakossági szerepvállalás: 

Az ingatlantulajdonosok, mint a rendszer használói kötelesek együttműködni a tulajdonos és 
üzemeltető Önkormányzattal. Az Önkormányzat által meghatározott rendszer-üzemeltetési díjat kell 
fizetniük, ezen kívül a gépek áramköltségeit is fogyasztás alapján. A lakosságnak kötelessége a 
rendszert rendeltetésszerűen, a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használni. 

Ingatlantulajdonosok által észlelt hiba esetén, (pl. nem tudja lehúzni a WC-t, nem hallja búgni a 
kompresszort) a karbantartónak kell bejelentenie. A rendszerhez a lakó nem nyúlhat, az 
megfelelően be lett üzemelve a telepítés során. 

 

2. Karbantartó - Munkaköri leírás 
 

• Havonta egyszer szemrevételezéssel ellenőrzi a berendezéseket. 
• Az ellenőrzések során leemeli a tartály fedlapot/fedlapokat.  
• Ellenőrzi a vízszintet, annak megfelelő szintje a falak alatt, ill. a túlfolyási cső alatti vízszint. 

Ha a merevítő falak fölé emelkedik a vízszint az rendellenességre utal. Ilyenkor a 
zagyszivattyúval pl. a régi emésztőbe át tudja szivattyúzni a szennyvizet, hogy meg tudja 
állapítani a hiba okot. 

• Nem kompresszoros berendezéseknél az első nagy kamrarésznél, kompresszoros 
berendezéseknél az első-második-harmadik kamrarészeknél szemrevételezi a felúszó kérget, 
annak vastagságát, ezt majd az első év tapasztalatából fogja tudni eldönteni, hogy 
szippantásra érett-e. 

• Ha szivattyú üzemel célszerű azt is havonta ellenőrizni, javasolt erre a célra egy kampót 
rendszeresíteni, amivel az úszókapcsolót le-föl mozgatva kipróbálható, hogy a szivattyú 
kapcsol-e. 

• Amennyiben a szivattyú csak búg, és érezhetően nem tudja kinyomni az anyagot, akkor a 
visszacsapó szelepet kell megbontani, és kitisztítani, mert valószínű darabos anyag miatt 
eldugulhatott. Ha a szivattyú nem üzemel, esetleg a kismegszakítót is levágta, akkor zárlat, 
ill. kábelszakadás lehetséges. Meg kell találni a probléma okát, és ha szükséges bejelenteni. 

• Szivattyú, ill. légkompresszor cserét, amennyiben egy szivattyú, vagy egy kompresszor 
leégett, üzemképtelen a karbantartónak tudnia kell kicserélni. 

• Szikkasztó végén lévő levegő felállások ellenőrzése szükséges, amennyiben komoly vízoszlop 
magasság van benne, szinte a talajszintig, akkor azt kivitelezőnek jelentenie kell. 

• Éves szippantások alkalmával az Önkormányzattal közösen leszervezi, lebonyolítja a 
tartályok szippantását, itt kb. 2,5m3 szennyvíziszapot-szennyvizet kell egy ingatlanról 
elvinni. Kötelező szippantás után vízzel visszatölteni a tartályt az utolsó kamrától visszafelé a 
túlfolyási szint alá. 

• Kivitelező által biztosított Karbantartási naplóban bejegyzéseket kell tennie. Minden egyes 
ingatlannak van külön fejléces naplója. Ebbe a naplóba kell beírni az ellenőrzéseket.  

• Javításokhoz a kivitelező biztosít csereberendezéseket: 3db szennyezett víz szivattyút, ill. 3db 
membrán kompresszort, attól függően, hogy milyen típusú berendezés lett telepítve. Ha csere 
szükséges, ezeket lehet felhasználni, az eszköznyilvántartóban pedig dokumentálni.  

• Szerszámok: 2db csőfogó, lapos-csillagcsavarhúzó, KPE csővágó (kézi fogazott pengéjű olló), 
zagyszivattyú+10m tömlő. Célszerű majd beszerezni javítási gyakoriságnak megfelelően KPE 
5/4” csavarzatokat, 5/4” visszacsapó szelepet. 



 

• A karbantartó betanítását a kivitelezésekkel egyidejűleg a helyszínen a beépítésben jártas 
kollégák elvégzik. Amennyiben a karbantartó személye később kerül kiválasztásra, akkor 
természetesen későbbiekben is, akár egy másik településen a kollégáink meg tudják tanítani 
a fent leírt feladatok elvégzésére.  

 

Amennyiben a fent leírtakon kívül egyéb kérdésük merülne fel az üzemeltetés, illetve karbantartó 
kapcsán kérem, keressenek bizalommal! 

 

További szép napot kívánunk! 
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       Z.E.H. Kft. 

      2021.12.17 

 

 


